Opdracht aan de drie Brabantse Omgevingsdiensten
Uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2019
Provincie Noord-Brabant
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Onderdeel A
Kaders en uitgangspunten voor de uitvoering

5

1. Algemeen
1.

De diensten zijn verantwoordelijk voor het operationele deel, terwijl de provincie
verantwoordelijk blijft voor het strategische deel in de beleidscyclus. De omgevingsdiensten en de
provincie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verbinden van de twee delen.
2. Aan de directeuren van de omgevingsdiensten is bij afzonderlijk besluit mandaat dan wel
volmacht verleend voor de uitvoering van deze opdracht. Tevens is aan de omgevingsdiensten de
bijzondere opdracht verleend als 'coördinerende omgevingsdienst' te fungeren met bijbehorend
mandaat aan de directeuren voor werkzaamheden die zijn belegd in verschillende
omgevingsdiensten. Ten slotte hebben de directeuren het mandaat gekregen om namens de
heffingsambtenaar leges te heffen. Deze heffing dient plaats te vinden conform de actuele
legesverordening van de provincie.
3. De opdracht omvat VTH-taken, zijnde: (wettelijke) verplichte basistaken en verzoektaken.
4. Een deelopdracht bestaat uit taken die onderdeel uitmaken van het primaire proces (productief
en declarabel) en daaraan gerelateerde werkzaamheden (indirect productief en declarabel). De
verhouding tussen primair proces en gerelateerde werkzaamheden kenmerkt zich door
flexibiliteit. Bij meer procedures in het primaire proces wordt de inzet op gerelateerde
werkzaamheden waar mogelijk versoberd.
5. Voor provinciale VTH-taken waarvoor bemonsteringen, metingen en analyses; deskundige
beoordeling van rapportages van bemonsteringen, metingen en analyses van derden
noodzakelijk zijn, dient een beroep te worden gedaan op Team Metingen en Onderzoek van de
OMWB.
6. Omgevingsdiensten verlenen medewerking aan de Andere aanpak/mediation bij de behandeling
van bezwaarschriften.
7. Omgevingsdiensten voeren toezicht en handhaving uit volgens de Landelijke Handhavingstrategie
(LHS).
8. In mei 201 8 is het instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht vastgesteld. Dit kader dient de komende jaren operationeel te worden gemaakt
(zie ook deelopdracht PNB-2019-550). Hiertoe hebben de omgevingsdiensten (in afstemming
met de provincie) een implementatieplan opgesteld. In het kader zijn een aantal indicatoren
opgenomen die richting geven aan de operationaliseringsslag in 2019, te weten:
i-5.
vanaf 2020 voeren we de vergunningverlening voor doorlopende activiteiten
risicogericht en programmatisch uit
i-11.
vanaf 2020 beschikken we over een beleidslijn voor het intrekken van vergunningen,
anders dan via de Bibob-lijn.
i-14.
in 201 9 beschikken we over een geactualiseerd draaiboek dat mede gericht is op het
beperken van de risico's die het inzetten van bestuursdwang met zich meebrengt
vanaf eind 2019 beschikken we over een gedragscode voor de medewerkers
i-29.
vergunningverlening en een protocol 'Roulatie van medewerkers vergunningverlening,
toezicht en handhaving' dat is gericht op een effectieve en efficiënte inzet van die
medewerkers en het behouden van onafhankelijkheid
9. GS moet tijdig op de hoogte worden gebracht van bestuurlijk gevoelige dossiers.
10. Publicatie van vergunningen, kennisgevingen en besluiten vindt uniform en digitaal plaats conform
de Verordening elektronische verzending Noord-Brabant, behoudens wettelijke uitzonderingen
(bijvoorbeeld publicatie in het Staatsblad).
11. Archivering vindt plaats volgens de vigerende Archiefverordening van de provincie NoordBrabant en de vigerende Regeling Archiefbeheer Noord-Brabant.
12. De omgevingsdienst voldoet aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming.
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13. Bij de publicatie van producten en diensten wordt aangesloten bij de provinciale uitgangspunten
over publicatie van webteksten en e-formulieren. Hierover zijn gezamenlijk afspraken uitgewerkt
in de visie webcommunicatie.
14. Het ORO is het eerste aanspreekpunt voor de omgevingsdiensten. Omgekeerd vormen de
accountmanagers van de omgevingsdiensten het eerste aanspreekpunt voor de provincie.
15. Het bespreken van een specifieke casus in het VTH zakenlijstoverleg met de Gedeputeerde leidt
niet zonder meer tot een aanvullende opdracht. Overleg tussen de opdrachtgever en
opdrachtnemer is nodig om af te stemmen of sprake is van al opgedragen werkzaamheden, of
van een aanvulling daarop.

2. Kwaliteit
De omgevingsdiensten voldoen ten minste aan:
» de landelijke kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de
Wabo.
» de geldende kwaliteitscriteria uit de Wabo, het Bor en de Mor.
De drie omgevingsdiensten garanderen een gelijke lijn voor de behandeling van provinciale bedrijven
en objecten (level playing field).
De generieke kwaliteitsdoelstellingen gelden voor alle deelopdrachten, en worden niet bij elke
deelopdracht opnieuw beschreven. Per deelopdracht kunnen aanvullende kwaliteitseisen gelden.
Deze zijn dan expliciet in de betreffende deelopdracht opgenomen.
2.1. Generieke kwaliteitsdoelstellingen voor vergunningverlening:
» 90% van de beschikkingen zijn afgegeven binnen de wettelijke termijn;
» er wordt geen succesvol beroep gedaan op de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen;
» geen ingebrekestellingen;
» geen lex silencio positivo;
» 100% aansluiting tussen de gehanteerde tarieven in de legesbesluiten en de tarieven uit de
legesverordening die van toepassing waren ten tijde van de betreffende aanvraag;
» 100% aansluiting tussen de legesbesluiten en de beschikkingen op (vergunnings)aanvraag.
2.2. Generieke kwaliteitsdoelstellingen voor toezicht en handhaving:
» 90% van de handhavingsbeschikkingen blijft in stand na toetsing door de rechtbank en/of de
Raad van State.
»
»

De Landelijke handhavingsstrategie wordt uniform gevolgd en de overtredingen en de daarbij met
toepassing van deze strategie gekozen interventies zijn reproduceerbaar vastgelegd.
In de toezichtsrapporten zijn de toezichtsbevindingen op de naleving van wet- en regelgeving en
de borging van de naleving alsmede de aanwijzingen gericht op de naleving en de structurele
verbetering daarvan (nalevingsassistentie) vastgelegd. Deze gegevens worden betrokken in de
beoordeling van het gedrag van de overtreder zoals bedoeld in de Landelijke
Handhavingsstrategie.
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3. Jaarprogramma Brzo
Het bevoegd gezag voor VTH-werk bij de majeure risicobedrijven (Brzo- en RIE categorie 4; verder
genoemd Brzo-bedrijven) zijn de provincies en de uitvoering daarvan is in Nederland neergelegd bij
de 6 Brzo-OD's. Hiervoor is een intensieve samenwerking tussen provincies en Brzo-OD's en BrzoOD's onderling noodzakelijk. Tevens wordt door de Brzo-OD's nauw samengewerkt met de andere
handhavingspartners, zoals de Veiligheidsregio's en ISZW.
De OMWB maakt als Brabantse Brzo-omgevingsdienst jaarlijks een programma om inhoudelijk te
duiden welke werkzaamheden op gebied van het Brzo er plaatsvinden: beleid, programma's (MJAfiche Brzo) en vth-uitvoering.
De werkzaamheden in het jaarprogramma Brzo vinden plaats in samenhang met en deels additioneel
op de gerelateerde werkzaamheden in de deelopdrachten PNB 2018-101 en PNB 201 8-301 inzake
Brzo-inrichtingen en inrichtingen in de RIE-categorie 4.

4. Monitoring en rapportage
»
»

»

»

»
»
»

De diensten voldoen aan wettelijke eisen voor monitoring en rapportage.
Gelet op de verantwoording aan Provinciale Staten als bedoeld in artikel 5, derde en vierde lid
van de Verordening kwaliteit VTH van de provincie Noord-Brabant, rapporteren de diensten
jaarlijks bij de T3 over het voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, en voor zover deze op
onderdelen niet konden worden nageleefd, de motivering daarvoor en de genomen maatregelen.
De omgevingsdiensten rapporteren 3 keer per jaar over de uitvoering van de deelopdrachten.
Gerapporteerd wordt over de periodes: 1) januari - mei, 2) januari - september, 3) januari december. De T1 en T2 rapportages dienen uiterlijk in de derde week van de eerstvolgende
maand na elke voornoemde periode aangeleverd te worden. Voor T3 en jaarrapportage geldt
een termijn van 8 weken conform de langstlopende bepalingen in de DVO's. Bij de derde termijn
rapportage wordt tevens een jaaroverzicht gegeven van toezicht-, en handhavingsgegevens over
het kalenderjaar.
Voor de onderlinge vergelijkbaarheid van de rapportage over de uitvoering van de VTH-taken
wordt de rapportage geleverd in het provinciale format, dan wel in een ander uniform en door de
opdrachtgever geaccepteerd format.
De toelichting op de rapportage wordt geschreven conform de werkafspraken in 'notitie Format
kwartaalrapportages'.
Op verzoek dienen gegevens aangeleverd te worden die nodig zijn om te rapporteren aan
GS/PS over de voortgang van provinciaal beleid.
De generieke monitoring- en rapportage-eisen gelden voor alle deelopdrachten, en worden niet
bij elke deelopdracht opnieuw beschreven. Per deelopdracht kunnen aanvullende rapportageeisen gelden. Deze zijn dan expliciet in de betreffende deelopdracht opgenomen. De
omgevingsdienst plaatst het aanvullende rapport op SharePoint, vergezeld van een mailbericht via
de accountmanager.

5. Werkinstructies
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma zijn werkinstructies beschikbaar voor een aantal
processen, thema's en onderwerpen. Bij de uitvoering van de provinciale opdracht moet rekening
worden gehouden met de afspraken die hierin zijn beschreven. Werkinstructies zijn er onder andere
voor:
» Publicatie
» Archivering
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Leges
Instructie en format zakenlijst VTH
Bibob
Voorbereiding GS-dossiers
Afspraken beheer OLO-LVO
Afspraken Corsa
Bezwaar en Beroep
Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Rapportage
Mediation
Schadeclaims
Wob-verzoeken
Digitale werkomgeving (o.a. SharePoint)
Webcommunicatie
Financiering niet eerder in opdracht gegeven werkzaamheden
Financiering gerelateerde werkzaamheden
Registreren en rapporteren naleving van wet- en regelgeving

Alle werkinstructies zijn digitaal beschikbaar via SharePoint. (https://samenwerken.Brabant.nl).
Een account voor SharePoint kan bij de PNB, ORO (oro@brabant.nl) worden aangevraagd.
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6. Financiën
ó.l.Opdrachtclusters
Het definitieve programma voor 2019 kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemers. Door de opdrachtgever is een definitieve selectie gemaakt van
werkzaamheden die via de voorliggende opdracht aan de omgevingsdiensten wordt opgedragen.
De opdracht 2019 kent 12 clusters; 6 voor vergunningverlening, 5 voor toezicht & handhaving en 1
voor Team Metingen & Onderzoek. Binnen deze hoofdindeling werken we met een onderverdeling
naar kleursporen. Hierbij gaat het om grijs, blauw, groen, bruin en kleurspoor overstijgend. Daarbij
maken we onderscheid tussen enerzijds vergunningverlening en anderzijds toezicht/handhaving.
6.2. Vergoeding van geleverde prestaties
In de dienstverleningsovereenkomsten die de opdrachtgever met elke omgevingsdienst heeft
afgesloten is bepaald dat de opdrachtnemers tarieven (en waar mogelijk productprijzen) vaststellen.
De provincie werkt met taakstellende opdrachtwaarden. Deze worden begrensd door de hierboven
genoemde 12 opdrachtclusters. Binnen deze opdrachtclusters mag de opdrachtnemer schuiven met
beschikbaar gestelde middelen op voorwaarde dat de te leveren prestaties niet in gedrang komen.
Verschuiven van beschikbaar budgetten tussen de verschillende opdrachtclusters mag alleen
plaatsvinden na expliciet akkoord van de opdrachtgever.
De geleverde prestaties leiden tot een vergoeding door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
Bij het bepalen van deze vergoeding wordt rekening gehouden met:
»
»

De het opgedragen productvolume versus het werkelijke productvolume
De begrote tarieven en productprijzen versus de werkelijke tarieven en productprijzen.

De te declareren kosten bestaan zowel uit direct productieve als indirect productieve uren.
Van de opdrachtnemers wordt verwacht dat er op kritische wijze wordt toegezien op de zorgvuldige
en efficiënte besteding van uren aan werkzaamheden. Voor de omvang van geplande
werkzaamheden is in beginsel het budget leidend. Geplande werkzaamheden kunnen dus niet
zondermeer in volume worden uitgebreid als het budget dat niet toelaat.
6.3. Aanvullende opdrachten
Naar verwachting zal de opdrachtgever in de loop van het uitvoeringsjaar 201 9 aanvullende
opdrachten verstrekken aan de omgevingsdiensten. De aanvullende opdrachten zullen schriftelijk
worden verstrekt aan de opdrachtnemers en worden voorzien van een uniek order/bestelnummer.
Zie de werkinstructie 'Financiering van niet eerder in opdracht gegeven werkzaamheden' voor een
nadere uitwerking van de te doorlopen stappen over financiering van niet eerder in opdracht gegeven
werkzaamheden.
6.4. Financiering gerelateerde werkzaamheden
Naast primaire werkzaamheden (reguliere taken) zijn er gerelateerde werkzaamheden die uitgevoerd
moeten worden ten behoeve van de deelopdrachten. De gerelateerde werkzaamheden zijn van
belang voor het behalen van de kwaliteitsdoelstelling zoals door de provincie gesteld in hun
uitvoeringsopdracht. De provincie heeft aangegeven dat deelname aan werkgerelateerde overleggen
in principe moet doorgaan. In geval van een dreigende overschrijding totale budget zullen provincie
en omgevingsdiensten keuzes moeten maken ten aanzien van deelname.
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Elke dienst is vrij om de gerelateerde taken in te vullen die zij noodzakelijk acht om het primaire werk
uit te voeren. Uiteraard worden hierbij de geformuleerde uitgangspunten in acht genomen. Daarbij
dienen de afspraken zoals deze zijn gemaakt ten aanzien van te behalen kwaliteit, verhouding inzet
primair en gerelateerd constant in ogenschouw te worden genomen.
Het begrip gerelateerde werkzaamheden is nader gespecificeerd in een gezamenlijk opgesteld
document 'Notitie gerelateerde werkzaamheden PNB'. Zie Sharepoint.
6.5.Opdrachtvolume per omgevingsdienst
Hieronder volgen de financiële tabellen met het opdrachtvolume per kleurspoor per omgevingsdienst.
De nummers van de deelopdrachten verwijzen naar de uitgebreide beschrijvingen in deel B van deze
opdracht.
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Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
opdrachtcluster
T

deelopdracht

omschrijving

Type

T

Spoor

RG
T

W

T

WNB

Ine
T'

V

T

Opdrachtw '19
initieel (afgerond*^-

rOMWB-2019-5

PNB-2019-550

operationaliseren VTH-kader

OMWB-2019-5

PNB-2019-551

Kernteam operationaliseren VTH-kader

rOMWB-2019-5

PNB-2019-560

bijdrage provinciaal programma omgevingswet

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

rOMWB-2019-6

PNB-2019-300

Wabo RIE-inrichtingen (excl. RIE cat. 4)

TH

GRIJS

ja

c

740.700

OMWB-2019-6

PNB-2019-301

Wabo RIE-4 j Brzo-inrichtingen

TH

GRIJS

RG

t

2.474.000

OMWB-2019-6

PNB-2019-302

PGS29

TH

GRIJS

RG

t

33.100

OMWB-2019-6

PNB-2019-303

beheer Amice

TH

GRIJS

nee

c

13.300

OMWB-2019-6

PNB-2019-304

W m-stortp 1 a atse n

TH

GRIJS

RG

Ê

20.300

OMWB-2019-6

PNB-2019-305

Wm-stortplaatsen met sluitingsverklaring

TH

GRIJS

ja

c

5.700

OMWB-2019-6

PNB-2019-307

Vuurwerk

TH

GRIJS

ja

e

106.800

OMWB-2019-6

PNB-2019-308

Wet luchtvaart

TH

GRIJS

ja

PNB-2019-309

SMOG-regeling

TH

GRIJS

nee

OMWB-2019-6

PNB-2019-310

PMV-verbod varend ontgassen

TH

GRIJS

RG

e
e
c
c
c
e
e
c

56.900

OMWB-2019-6

rOMWB-2019-l

PNB-2019-100

Wabo RIE-inrichtingen (excl. RIE cat. 4)

OMWB-2019-1

PNB-2019-101

Wabo RIE-4 f Brzo-inrichtingen

OMWB-2019-1

PNB-2019-102

Advisering ihkv verdrag Helsinki

OMWB-2019-1

PNB-2019-103

Vuurwerkbesluit

OMWB-2019-1

PNB-2019-104 TUG-ontheffingen

’ÒMWB-2019-3

PNB-2019-200 Grondwater monitoring

'ÒMWB-2019-4

PNB-2019-250 Wet bodembescherming

f

Espoo

GRIJS

C

1.912.800

GRIJS

í

1.676.000

GRIJS

e

92.300

GRIJS

c

232.600

GRIJS

c
c

43.300

BLAUW
BRUIN

c

742.500

Overstijger Ontw

Ine

Overstijger Ũntw

Ine

Overstijgend

Ine

43.700

e

125.300

c
c

39.600

3.900
39.600

OMWB-2019-6

PNB-2019-311 T&H Energievoorschriften Wabo-inrichtingen

TH

GRIJS

nee

rOMWB-2019-7ā

PNB-2019-352

Wnb soortenbescherming

TH

GROEN-1

RG

Wnb

rOMWB-2019-7b

PNB-2019-353

Wnb gebied

{

project-coordinatie

TH

GROEN-2

nee

Wnb

OMWB-2019-7b

PNB-2019-354

Wnb gebied

1

veehouderijen

-H

GROEN-2

RG

Wnb

OMWB-2019-7Ò

PNB-2019-355

Wnb gebied

ļ

niet-veehouderij

TH

GROEN-2

RG

Wnb

OMWB-2019-7Ò

PNB-2019-357

Cross Compliance

TH

GROEN-2

nee

e

20.100

FOMWB-2019-9

PNB-2019-450

Wet bodembescherming

TH

BRUIN

ja

c

119.700

ja

Ine

OMWB-2019-9

PNB-2019-451

nazorg bodemsaneringen

TH

BRUIN

"OMW5-2019-10

PNB-2019-500

klachtenbehandeling

TH

Overstijger nee

OMWB-2019-10

PNB-2019-501

ongewone voorvallen

TH

Overstijger nee

OMWB-2019-10

PNB-2019-502

infrastructurele projecten

TH

Overstijger nee

c
e
t
c

OMWB-2019-10

PNB-2019-503

Wegenverordenìng, onderdeel stiltegebieden

TH

Overstijger nee

í

OMWB-2019-10

PNB-2019-504

actualiseren rekentool

TH

Overstijger Ontw

rOMWB-2019-ll

PNB-2019-510

Metingen 8c onderzoek

M&O

uren M&O

f

calamiteiten

Ine

57.200
92.100
11.600
599.700
53.700

10.000
130.900
57.100
2.800
5.000

í

3.900

e
c

1.843.700
11.479.900
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Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
opdrachtcluster

deelopdracht

omschrijving

Type

Spoor

RG

WNB

Ine

Opdrachtw '19
initieel (afgeroncľ^T

rODBN-2019-l

PNB-2019-100

Wabo RIE-inrichtīngen (excl. RIE cat. 4)

ODBN-2019-1

PNB-2019-102

Advisering ihkv verdrag Helsinki ļ Espoo

rODBN-2019-2a

PNB-2019-150

Wnb gebiedsbescherming

ODBN-2019-2a

PNB-2019-151

Wnb houtopstanden

ODBN-2019-2a

PNB-2019-152

Wnb faunabeheer

ODBN-2019-2a

PNB-2019-153

Wnb soortenbescherming

rODBN-2019-2b

PNB-2019-160 Wnb pre-PAS

ODBN-2019-2b

PNB-2019-161

FODBN-2019-2b

PNB-2019-162 Verordening Natuurbescherming

ODBN-2019-2b

PNB-2019-163

Ondersteuning N2000 uitvoering

ODBN-2019-5

PNB-2019-550

operationaliseren VTH-kader

Natuurschoonwet

w
w

GRIJS

w
w
w
w
w
w
w
w

GROEN-1

Wnb

GROEN-1

Wnb

GROEN-1

Wnb

GROEN-1

Wnb

w
w
w

Overstijgend

TH

GRIJS

TH

GRIJS

ja
nee

GRIJS

GROEN-2

Ine

GROEN-2
GROEN-2

Ine

GROEN-2

Ine

Overstijger Ontw

Ine

Overstijger Ontw

Ine

ODBN-2019-5

PNB-2019-551

Kernteam operationaliseren VTH-kader

’ÒDBN-2019-5

PNB-2019-560

bijdrage provinciaal programma omgevingswet

'ODBN-2019-6

PNB-2019-300 Wabo RIE-inrichtïngen (excl. RIE cat. 4)

ODBN-2019-6

PNB-2019-303

ODBN-2019-6

PNB-2019-311 T&H Energievoorschriften Wabo-inrichtingen

TH

GRIJS

nee

rODBN-2019-7a

PNB-2019-350

Wnb houtopstanden

TH

GROEN-1

RG

Wnb

ODBN-2019-7a

PNB-2019-351

Wnb schade/overlast/fauna

TH

GROEN-1

RG

Wnb

ODBN-2019-7a

PNB-2019-352

Wnb soortenbescherming

TH

GROEN-1

RG

Wnb

ODBN-2019-7b

PNB-2019-353

Wnb gebied 1 project-coordinatie

TH

GROEN-2

nee

Wnb

ODBN-2019-7b

PNB-2019-354

Wnb gebied f veehouderijen

TH

GROEN-2

RG

Wnb

ODBN-2019-7b

PNB-2019-355

Wnb gebied { niet-veehouderij

TH

GROEN-2

RG

Wnb

ODBN-2019-7b

PNB-2019-356

Wnb gebied { niet-inrichtingsgebonden

TH

GROEN-2

RG

Wnb

ODBN-2019-7b

PNB-2019-357

Cross Compliance

TH

GROEN-2

nee

ODBN-2019-10

PNB-2019-500

klachtenbehandeling

TH

Overstijger nee

ODBN-2019-10

PNB-2019-501

ongewone voorvallen ! calamiteiten

TH

Overstijger nee

ODBN-2019-10

PNB-2019-502

infrastructurele projecten

TH

Overstijger nee

ODBN-2019-10

PNB-2019-503

Wegenverordening , onderdeel stiltegebieden

TH

Overstijger nee

ODBN-2019-10

PNB-2019-504

actualiseren rekentool

TH

Overstijger Ontw

rODBN-2019-10

PNB-2019-505

secretariaat WG HH bouwstoffen ketenbeheer

TH

Overstijgend

beheer Amice

Ine

Ine

Ine

e
e
e
e
e
e
c
e
c
c
c
c
ĉ
c
e
e
e
c
c
e
e
c
e
e
c
e
e
e
c
e
c

1.409.800
2.000
2.162.400
123.400
125.500
1.316.600
136.600
55.100
182.900
132.300
42.000
671.900
10.400
24.000
221.500
151.700
538.900
38.100
748.400
124.900
65.000
24.600
130.800
28.600
2.600
5.700
9.400

8.485.100
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Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

opdrachtduster

omschrijving

deelopdracht

Type

’ÒDZOB-2019-1

PNB-2019-100

Wabo RIE-īnrichtingen (excl. RIE cat. 4)

ODZOB-2019-1

PNB-2019-102

Advisering ihkv verdrag Helsinki

ODZOB-2019-3
ODZOB-2019-3

PNB-2019-210
PNB-2019-211

vergunningverlening Waterwet
Uitvoering PMV, onderdeel grondwater

ODZOB-2019-3

PNB-2019-212

Waterwet, gebìedsdossìers

ODZOB-2019-3

PNB-2019-213

Waterwet, registratie grondwaterheffing

ODZOB-2019-3

PNB-2019-214

Waterwet, afhandelen schadeverzoeken

ODZOB-2019-3

PNB-2019-215

Waterwet. operationeel beleid

ODZOB-2019-3

PNB-2019-220

Whvbz ontheffingen

ODZOB-2019-3

PNB-2019-221

Whvbz/ Europese Zwemwaterrichtlijn

ODZOB-2019-3

PNB-2019-222

Informatievoorziening zwemlocaties

ODZOB-2019-3

PNB-2019-223

Fysieke veiligheidsonderzoeken

ODZOB-2019-3

PNB-2019-224

Samenwerking ļ vernieuwing Whvbz-domein

’ODZOB-2019-4

PNB-2019-250

Wet bodembescherming

ODZOB-2019-4

PNB-2019-251

Ontgrondingen wet

rODZOB-2019-5

PNB-2019-550

Operationaliseren VTH-kader

ODZOB-2019-5

PNB-2019-551

Kernteam operationaliseren VTH-kader

rODZOB-2019-5

PNB-2019-560

bijdrage provinciaal programma omgevingswet

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

'ÒDZOB-2019-6

PNB-2019-300

Wabo RIE-inrichtingen (excl. RIE cat. 4)

TH

ODZOB-2019-6

PNB-2019-303

beheer Amice

ODZOB-2019-6

PNB-2019-306

Voormalige stortplaatsen

ODZOB-2019-6

PNB-2019-311 T&H Energievoorschrìften Wabo-inrichtingen

rODZOB-2ūl9-7a

PNB-2019-352

rODZOB-2019-7b
ODZOB-2019-7b

ļ

Espoo

TH

Spoor

RG

WNB

Ine

Opdrachtw '19
initieel (afgerond^

GRIJS

1.175.500

e
c
e
e
e

GRIJS
BLAUW
BLAUW
BLAUW
BLAUW

2.000
255.100
311.600
152.500
233.700

BLAUW

ě

3.300

BLAUW

c

156.100

BLAUW

c

S.SOQ

BLAUW

c

58.400

BLAUW

e

19.400

BLAUW

e
c

26.700

BRUIN

ě

1.065.000

BRUIN

e
e

543.200

BLAUW

Overstijger Ontw

Ine

Overstijger On tv/

GRIJS

134.200

É

Ine

Overstijgend
GRIJS

10.300

Ine

ja
nee

45.100

c

459.500

c
c
c

25.600

e

133.800

10.600

TH

GRIJS

TH

GRIJS

nee

Wnb soortenbescherming

GROEN-1

AS

Wnb

PNB-2019-353

Wnb gebied f project-coordinatie

GROEN-2

nee

Wnb

e

12.500

PNB-2019-354

Wnb gebied f veehouderijen

GROEN-2

AS

Wnb

c

761.000

ODZOB-2019-7b

PNB-2019-355

Wnb gebied f niet-veehouderij

GROEN-2

AS

Wnb

PNB-2019-357

Cross Compliance

TH

GROEN-2

nee

e
c

76.600

ODZOB-2019-7b
rODZOB-2019-8

PNB-2019-400

Whvbz

TH

BLAUW

ja

e

584.500

TH

BLAUW

nee

e

15.000

nee

e

20.000

c

230.300

ja

Ine

22.400

28.800

ODZOB-2019-8

PNB-2019-401

Administratief toezicht Whvbz

rODZOB-2019-8

PNB-2019-402

Uitvoeren PvA systeem kwaliteit chloorbaden

’ÒDZOB-2019-8

PNB-2019-410

Waterwet

TH

BLAUW

ja

ODZOB-2019-8

PNB-2019-411

PMV-meldingen

TH

BLAUW

ja

c

76.100

rODZOB-2019-9

PNB-2019-450

Wet bodembescherming

TH

BRUIN

ja

e

250.200

ODZOB-2019-9

PNB-2019-451

nazorg bodemsaneringen

TH

BRUIN

ja

c

17.000

ODZOB-2019-9

PNB-2019-460 Toezicht op 8t handhaving ontgrondingen

TH

BRUIN

ja

e

158.800

ODZOB-2019-9

PNB-2019-461

Eindcontroles ontgrondingen

TH

BRUIN

nee

e

75.300

ODZOB-2019-10

PNB-2019-500

klachtenbehandeling

TH

Overstijger nee

c

91.600

ODZOB-2019-10

PNB-2019-501

ongewone voorvallen f calamiteiten

TH

Overstijger nee

e

28.600

ODZOB-2019-10

PNB-2019-502

infrastructurele projecten

3.100

PNB-2019-503
PNB-2019-504

Wegen verordening , onderdeel stīltegebieden
actualiseren rekentool

Overstijger nee
Overstijger nee
Overstijger Ontw

c

ODZOB-2019-10
ODZOB-2019-10

TH
TH
TH

c

5.100
9.600

TH

BLAUW

Ine

Ine

e
e

7.296.900
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7. Begrippenlijst
Basistaak:

Taak zoals genoemd voor de in bijlage IV bij het Besluit omgevingsrecht aangewezen
omgevingsvergunningen en activiteiten.
Bestuursdwang:

Waar in de opdracht wordt gesproken over last onder bestuursdwang wordt daaronder verstaan:
^ de vooraanschrijving(en);
^ het besluit tot last onder bestuursdwang in overeenstemming met het mandaat, dat wil zeggen niet
zijnde een last met betrekking tot gehele of gedeeltelijke sluiting van een inrichting ingevolge artikel
1.1, eerste lid Wet milieubeheer;
^ opheffen gebrek door dat zelf te doen of te laten doen (nemen bestuursdwangmaatregelen) voor
zover in overeenstemming met het mandaat;
^ de vaststellingsbeschikking over de gemaakte kosten.
De civielrechtelijke inning gebeurt door de provincie en behoort niet tot de opdracht.
Bestuursdwang is een bestuurlijk gevoelige zaak waarover vooraf contact moet worden gelegd met
de opdrachtgever en de bestuurder.
Blauwe wetgeving:

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Waterwet en Provinciale
Milieuverordening onderdeel grondwaterbescherming.
Bruine wetgeving:

Wet bodembescherming en de Ontgrondingenwet (inclusief Ontgrondingenverordening).
Collectieve taak:

Een basis- of verzoektaak die wordt uitgevoerd op basis van samenwerkingsafspraken binnen
(minimaal) een omgevingsdienst. Opdracht hiertoe wordt niet door een individuele deelnemer
verstrekt. Het Algemeen Bestuur van een omgevingsdienst is de (collectieve) opdrachtgever.
Indien er onduidelijkheid bestaat of bepaalde (onderdelen van) taken een collectief of individueel
karakter hebben, wordt de individuele taak (eventueel deels en tijdelijk) bijgesteld zodat deze
naadloos aansluit op de aanpalende collectieve taak.
Declarabele uren:

De opdrachtnemer brengt geleverde prestaties in rekening bij de opdrachtgever. Dit gebeurt in de
vorm van het declareren van uren die betrekking hebben op de uitvoering van vergunningverlening,
toezicht en handhaving. Deze uren bestaan uit zowel productieve uren als indirect productieve uren.
Dwangsom:

Waar in de opdracht wordt gesproken over last onder dwangsom wordt daaronder verstaan:
^ de vooraanschrijving(en);
^ het besluit tot last onder dwangsom;
^ de invorderingsbeschikking.
De civielrechtelijke inning gebeurt door de provincie en behoort niet tot de opdracht.
Eerste controle:

Een eerste controle is de controle waarmee een proces van toezicht en handhaving start.
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Gedeelde taak:

De gedeelde taken worden door iedere omgevingsdienst in principe zelfstandig uitgevoerd voor de
eigen regio, dan wel door twee diensten voor de gehele provincie.
Grijze wetgeving:

Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Provinciale
milieuverordeningonderdeel hergebruik voormalige stortplaatsen en de Wet luchtvaart.
Groene wetgeving:

Wet natuurbescherming (inclusief de Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant),
Natuurschoonwet, Provinciale Milieuverordening onderdeel stiltegebieden
Indirect productieve uren:

De uren die indirect betrekking hebben op de uitvoering van het primaire proces op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze uren zijn niet specifiek beschreven in deze
opdracht (ook wel gerelateerde werkzaamheden genoemd). Deze uren maken onderdeel uit van de
uren die de opdrachtgever mag declareren bij de opdrachtgever.
Nalevingsassistentie:

Het bijstaan van de normadressaat in het naleven van wet- en regelgeving door uitleg te geven over
de daaruit voortvloeiende verplichtingen en door te wijzen op denkbare maatregelen en
voorzieningen waarmee naleving kan worden verzekerd.
Met de nalevingsassistentie wordt beoogd de kans op overtreding te verminderen, zonder daarbij de
activiteiten te verrichten die van de normadressaat mogen worden verwacht.
Omgevingsverordening:
De thans beoogde Omgevingsverordening bundelt de bestaande provinciale verordeningen op het
gebied van het omgevingsrecht. Het is een overgangsmodel. Onder de komende Omgevingswet zal
een opvolgende versie van de Omgevingsverordening gaan gelden. Binnen deze verordening zullen
de oude verordeningen worden geïntegreerd en worden aangepast aan de Omgevingswet.
Ongedeelde taak:

Ongedeelde taken zijn taken die zijn belegd bij één omgevingsdienst. De dienst die een ongedeelde
taak uitvoert is werkzaam binnen het gebied van de gehele provincie.
Productieve uren:

De uren die betrekking hebben op de uitvoering van het primaire proces op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit zijn de uren die specifiek beschreven zijn in deze
opdracht. Deze uren maken onderdeel uit van de uren die de opdrachtgever mag declareren bij de
opdrachtgever.
Toezicht:

Waar in de deelopdrachten wordt gesproken over toezicht wordt daaronder verstaan:
^ het toezicht op de naleving van de genoemde wet- en regelgeving;
^ het toezicht op de borging van de naleving;
^ het bieden van nalevingassistentie gericht op de structurele verbetering van het naleefgedrag;
^ de oog- en oorfunctie voor de naleving van andere regels in het omgevingsrecht die eveneens op
het toezichtsobject van toepassing zijn;
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de afstemming over de uitvoering van het toezicht met betrokken handhavingspartners, tenzij dit in
de opdrachten expliciet anders is vermeld.

Verzoektaak:

Dit betreft een taak die geen basistaak is. Deze taken worden door de opdrachtgever vrijwillig
opgedragen.
Verzoektaak structureel:

Dit zijn verzoektaken met een voortdurend karakter, waarvan het volume jaarlijks kan fluctueren.
Verzoektaak incidenteel:

Dit is een verzoektaak met een tijdelijk karakter. Projecten zijn over het algemeen incidentele
verzoektaken.

*De omgevingsverordening vervangt vaar verwachting in de loop van 2019 een aantal van de
hiervoor genoemde provinciale verordeningen.
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Onderdeel B
Deelopdrachten

18

basistaak

Naam

Vergunningverlening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bij
Rie inrichtingen (excl. RIE cat.4)

Omschrijving

»

»

»

verzoektaak
structureel

ū

deelopdracht
PNB-2019-100

ū

verzoektaak
incidenteel

Behandelen aanvragen Z actualisaties uitgebreide omgevingsvergunning
Wabo (inclusief BRIKS, bescherming soorten en gebieden) inclusief
vooroverleg advisering, zienswijzen, bezwaar en beroep; Zie tevens de
deelopdrachten Wet natuurbescherming onderdelen gebieds- en
soortenbescherming;
Behandelen aanvragen Z actualisaties reguliere omgevingsvergunning
Wabo (inclusief BRIKS) inclusief vooroverleg advisering, behandelen
zienswijzen, bezwaar en beroep;
Het via een reguliere vergunningprocedure dan wel via een ambtshalve
wijziging van de vigerende vergunning doorvoeren van de Beleidsregel
Industriële geur Noord-Brabant 2018 bij de volgende geurrelevante
bedrijven:
IFF Nederland BV, Tilburg
Rendac Son B.V. Z Ecoson BV, Son
Afvalstoffen Terminal Moerdijk,
Moerdijk
Trobas Gelatine BV, Dongen
Ardagh Glass Dongen BV, Dongen
Rasenberg Wegenbouw BV, Breda
Waterstromen, Dongen

Deponie Zuid NV, Tilburg
Den Ouden Recycling Vlagheide,
Schijndel
Fransen Gerrits BV, Erp
Jennissen Mesthandel en Transport,
Nistelrode
Landgoed De Princepeel BV,
Wilbertoord
Coppens Diervoeding BV, Helmond
Gebr. Gerrits Metaalhandel BV,
Helmond

Den Ouden West-Brabant,
Steenbergen

BPC Parkmanagement, Sterksel

Reyrink BV, Haghorst

Den Ouden Regionaal
overslagcentrum BV, Helmond

Tank- & Metaalconstructiebedrijf
C. van Zon BV, Haarsteeg
»

»
»
»
»
»
»

Behandelen meldingen (o.a. Barim, sloop, asbest en brandveilig gebruik
en Besluit bodemkwaliteit (Bbk); Zie tevens de opdracht Uitvoeren van de
Wet bodembescherming);
Voeren van uitgebreide MER-procedures en het behandelen van
aanmeldingsnotities m.e.r.;
Opstellen maatwerkvoorschriften (Activiteitenbesluit);
Behandelen aanvragen ontheffing Stortverbod (Bssa), ongedeeld
ingebracht bij de OMWB;
Advisering grensoverschrijdende afvalstoffen (EVOA-beschikkingen),
coördinatie ondergebracht bij OMWB;
Verzoeken om ontheffingen Besluit geluidproductie sportmotoren,
ongedeeld ingebracht bij ODZOB;
Follow-up vergunningverlening, zoals: beoordelen van rapportages
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»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

voortkomend uit vergunningen, beoordeling en analyse van toepassing
zijnde regelgeving en communicatie naar bedrijven bij verandering van
toepassing zijnde regelgeving (bijvoorbeeld RIE, PRTR-plicht);
Validatie van PRTR-verslagen; (Brabantbrede coördinatie door OMWB);
Actueel houden van het provinciaal inrichtingenbestand en ontsluiten via
SharePoint;
Actueel houden van de landelijke RIE-database (voorheen IPPCdatabase);
Uitvoeren van de beleidsregel “Beoordeling geurhinder
omgevingsvergunning industriële bedrijven Noord-Brabant 2016”;
Uitvoeren toets aan de Verordening Ruimte;
Uitvoeren beoordeling bij agrarische bedrijven op de Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV);
Uitvoering geven aan het aspect volksgezondheid bij mestverwerking
conform provinciale beleidsregel;
Invoeren, actueel houden en autoriseren van risico-informatie over
inrichtingen (RRGS) waarvoor de provincie bevoegd gezag is conform
wet- en regelgeving;
Uitvoering geven aan de Wet bibob conform provinciale beleidsregel.
Opnemen van het aspect externe veiligheid (EV) in
omgevingsvergunningen, waarbij de besluiten zodanig zijn getoetst dat
geen saneringssituaties ontstaan en, indien van toepassing, het
groepsrisico is verantwoord (VGR) conform wet- en regelgeving.

De volgende werkzaamheden maken geen deel uit van deze deelopdracht:
» Wabo-vergunningverlening voor vergunningplichtige activiteiten op
krachtens artikel Wm 8.47 lid 3 gesloten Wm-stortplaatsen;
» Voorbereidende werkzaamheden tbv sluitingsverklaringen en het
toezicht en handhaving ter voorbereiding op sluiting van Wmstortplaatsen en baggerspeciedepots;
» Werkzaamheden ten behoeve van op te stellen nazorgplannen en
sluitingsverklaringen.
OMWB

ODBN

ODZOB

Wabo-vergunningen uitgebreid incl. BRIKS

27

26

20

Wabo-vergunningen regulier milieu incl.
BRIKS

125

47

34

Melding Barim/Sloop/Asbest/BBK

60

20

20

Maatwerkvoorschriften Barim

2

1

2

MER en aanmeldingsnotie m.e.r.

8

10

6

n.v.t.

n.v.t.

9

57

46

53

Kwantiteit

Onth. Besluit geluidproductie sportmotoren
PRTR -inrichtingen
Omvang

Provinciaal bedrijvenbestand, circa 337 bedrijven.
Verdeling per omgevingsdienst is OMWB:144, ODBN:112, ODZOB: 81
(uitgangspunt provinciale bedrijvenlijst SharePoint)
Vergunningverlening voor, RIE-categorie 5.4 (voor zover het stortplaatsen en
baggerspeciedepots betreft die niet krachtens artikel Wm 8.47 lid 3 zijn
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gesloten), RIE-categorie 1 (energiebedrijven) en RIE-categorie 5.2
(afvalverbrandingsinrichtingen) wordt ongedeeld ingebracht bij OMWB.
Kennis en
vaardigheden

Opleiding, kennis en ervaring conform Kwaliteitscriteria 2.1 voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

»
»
»

»

Waarde van de
deelopdracht

Aantal wettelijke (verplichte) adviezen van de commissie-Mer.
OMWB: vóór 21 oktober de evaluatie van de validatie van PRTRrapportage verslagjaar 2018.
OMWB: de verleende vergunningen (door B&W en GS) met gevolgen
voor de geluidbelasting op het geluidgezoneerde industrieterrein Moerdijk
ten behoeve van het zonebeheer (gedurende het jaar).
Ligging van geurcontouren per bedrijf en geurklachten conform NTA
9065 (2012) worden digitaal vastgelegd in een rapportage én in een
(GIS)-bestand. Data over geurklachten en geurcontouren wordt uiterlijk 1
maart 2020 opgeleverd. De ODBN en de OMWB leveren geurgegevens
aan de ODZOB, ODZOB integreert de data tot één rapportage.
OMWB
C 1.912.800

ODBN
C 1.409.800

ODZOB
C 1.175.500

21

deelopdracht
PNB-2019-101

basistaak

lx]

verzoektaak
structureel

d

verzoektaak
incidenteel

Naam

Vergunningverlening Wabo voor Brzo- en RIE cat. 4-inrichtingen

Omschrijving

»

d

Behandelen aanvragen / actualisaties uitgebreide omgevingsvergunning
Wabo (inclusief BRIKS, bescherming soorten en gebieden) inclusief
vooroverleg advisering, zienswijzen, bezwaar en beroep; Zie tevens de
deelopdrachten Wet natuurbescherming onderdelen gebieds- en
soortenbescherming;

»

»

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

»

»

Behandelen aanvragen Z actualisaties reguliere omgevingsvergunning
Wabo (inclusief BRIKS) inclusief vooroverleg advisering, behandelen
zienswijzen, bezwaar en beroep;
Behandelen meldingen (o.a. Barim, sloop, asbest en brandveilig gebruik
en Besluit bodemkwaliteit (Bbk)); Zie tevens de opdracht Uitvoeren van
de Wet bodembescherming;
Domino-aanwijzing op grond van artikel 8 Brzo 2015.
Voeren van uitgebreide MER-procedures en het behandelen van
aanmeldingsnotities m.e.r.
Opstellen maatwerkvoorschriften (Activiteitenbesluit).
Follow-up vergunningverlening, zoals: beoordelen van rapportages
voortkomend uit vergunningen, beoordeling en analyse van toepassing
zijnde regelgeving en communicatie naar bedrijven bij verandering van
toepassing zijnde regelgeving (bijvoorbeeld RIE, BRZO, PRTR-plicht).
Actueel houden van het provinciaal inrichtingenbestand en ontsluiten via
SharePoint
Actueel houden van de landelijke RIE-database (voorheen IPPCdatabase).
Het invoeren, actueel houden en autoriseren van risico-informatie over
inrichtingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is en waarvoor
conform wet- en regelgeving (Registratiebesluit externe veiligheid en
Regeling provinciale risicokaart (RRGS)) een registratieverplichting geldt.
Validatie van PRTR-verslagen;
Uitvoeren van de beleidsregel “Beoordeling geurhinder
omgevingsvergunning industriële bedrijven Noord-Brabant 2016”;
Uitvoeren toets aan de Verordening Ruimte;
Advisering grensoverschrijdende afvalstoffen (EVOA-beschikkingen),
coördinatie ondergebracht bij OMWB
Uitvoering geven aan Wet Bibob conform provinciale beleidsregels;
Opnemen van het aspect externe veiligheid (EV) in
omgevingsvergunningen, waarbij de besluiten zodanig zijn getoetst dat
geen saneringssituaties ontstaan en, indien van toepassing, het
groepsrisico is verantwoord (VGR) conform wet- en regelgeving.
Implementatie Europese en landelijke ontwikkelingen in beleid, wetgeving
en regelgeving (Brzo 2015, BBT-conclusies, Nederlandse BBTdocumenten zoals PGS-richtlijnen).
Implementatie van de resultaten uit het landelijke programma Brzo in de
vergunningverlening:
» Programmatische risico gebaseerde aanpak vergunningen.
» Het uniform toepassen van Europese- en landelijke richtlijnen
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»
»

»
»

(eenduidig interpreteren en toepassen).
Vergunningen afstemmen aan de voorkant met Brzo+ partners vanuit
milieu, brandveiligheid Ã crisisbeheersing, waterkwaliteit en Arbo.
Geconsolideerd overzicht vergunningen (overzicht creëren per
inrichting van geldende regelgeving me bijhorende bepalingen en
voorschriften).
Uniformeren vergunningen, consideransteksten en voorschriften.
Landelijke gezamenlijke en integrale aanpak implementatie PGS 29
OMWB

Kwantiteit
Wabo-vergunningen uitgebreid incl. BRIKS
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Wabo-vergunningen regulier

110

Melding Barim/Sloop/Asbest/BBK/ brandveilig gebruik

25

Maatwerkvoorschriften Barim

1

MER en aanmeldingsnotitie m.e.r.

4

PRTR inrichtingen

66

Omvang

In totaal 82 inrichtingen waarvan 75 Brzo-inrichtingen en
7 RIE-4-inrichtingen.

Kennis en
vaardigheden

Opleiding, kennis en ervaring conform Kwaliteitscriteria 2.1 voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

»
»
»

»

Waarde van de
deelopdracht

Aantal wettelijke (verplichte) adviezen van de commissie-Mer.
OMWB: vóór 21 oktober de evaluatie van de validatie van PRTRrapportage verslagjaar 2018.
OMWB: de verleende vergunningen (door B&W en GS) met gevolgen
voor de geluidbelasting op het geluidgezoneerde industrieterrein Moerdijk
ten behoeve van het zonebeheer (gedurende het jaar).
Ligging van geurcontouren per bedrijf en geurklachten conform NTA
9065 (2012) worden digitaal vastgelegd in een rapportage én in een
(GIS)-bestand. Data over geurklachten en geurcontouren wordt uiterlijk 1
maart 2020 opgeleverd. De OMWB levert geurgegevens aan de ODZOB,
ODZOB integreert de data tot één rapportage.
OMWB
e 1.676.000

ODBN

ODZOB
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lx]

Basistaak

Naam

Advisering Belgische milieuaanvragen in het kader van het Verdrag van
Helsinki (externe veiligheid) en het verdrag Espoo.

Omschrijving

Toetsing van Belgische milieuvergunningaanvragen, besluiten
milieuvergunningen, milieueffectrapportages en veiligheidsrapportages in het
kader van het verdrag van Helsinki en het verdrag van Espoo. Getoetst
wordt of er externe veiligheidseffecten, milieueffecten of effecten op
natuurgebieden te verwachten zijn op Nederlands grondgebied.
De toetsing van natuuraspecten is ondergebracht bij de ODBN (PAS
opdracht).
Met de Belgische overheden (provincies, gemeenten) vindt afstemming
plaats middels periodieke overleggen over de inhoudelijke advisering en de
omvang (aantal en type bedrijven).

Kwantiteit

90 adviezen

Omvang

Belgische bedrijven (Brzo-hoge drempelwaarde en RIE) met mogelijk
externe veiligheidseffecten of andere aspecten in het kader van het verdrag
van Helsinki en Espoo op Nederlands grondgebied.

Kennis en
vaardigheden

Gedegen kennis van Bevi en Brzo, (agrarische) vergunningverlening,
Natuurwetgeving en wateraspecten.

Kwaliteit

»

»
»

»
Waarde van de
deelopdracht

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-102

verzoektaak
incidenteel

Ü

In 1000Zo van de aangeleverde Belgische milieuaanvragen (incl. natuur),
milieueffectrapportages en veiligheidsrapportages is getoetst of externe
veiligheidseffecten, milieueffecten of effecten op natuurgebieden te
verwachten zijn op Nederlands grondgebied.
Coördinatie ligt bij de OMWB.
Aanvragen die vanuit België binnenkomen, worden door de OMWB
doorgestuurd naar de betreffende Brabantse gemeenten (zodat zij e.e.a.
ter inzage kunnen leggen voor hun burgers).
Bij de periodieke overleggen zijn vertegenwoordigers van de OMWB,
ODBN en ODZOB aanwezig.
OMWB
C 92.300

ODBN
C 2.000

ODZOB
C 2.000
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deelopdracht
PNB-2019-103

Basistaak

d

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

Naam

Uitvoeren vuurwerktaken in het kader van het Vuurwerkbesluit

Omschrijving

Het beoordelen van meldingen en het beschikken op aanvragen om

d

ontbrandingstoestemming voor vuurwerkevenementen.
Vanuit de betrokken gemeenten, luchtvaart, I&M en de regionale brandweer
vindt wettelijke advisering plaats.
Daarnaast worden bij de beoordeling van de meldingen en aanvragen de
PMV (Stiltegebieden) en de Wet natuurbescherming (Wnb) betrokken.
De “groene” beoordeling van aanvragen en meldingen door de OMWB
betreft een quick scan waarin bezien wordt of er mogelijk sprake is van een
toestemmingsverplichting of overtreding van de Wnb. Wanneer er risico
bestaat op overtreding of mogelijk een ontheffing Wnb is vereist, wordt
advies gevraagd aan de ODBN.
De taken van de vuurwerkcoördinator zijn benoemd in de toelichting van het
vuurwerkbesluit 2002. Dit is een richtlijn voor de uit te voeren
werkzaamheden.
De vuurwerkcoördinator is belast met:
» het vertegenwoordigen van de provincie Noord-Brabant in de Landelijke
Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren (LWVC);
» het vertegenwoordigen van de provincie Noord-Brabant in de Landelijke
Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren (LWVC) - vuurwerkbranche overleg;
» coördinatie, stimulering, voortgangs- en kwaliteitsbewaking van het
geheel aan toezichtactiviteiten betreffende vuurwerk binnen de provincie;
» het coördineren van het opstellen van een jaarlijks provinciebreed
uitvoeringsprogramma (controle vuurwerkopslagen en evenementen) wat
ook kan dienen als kader voor de gemeentelijke controles en de
bestuursondersteunende activiteiten van de politie;
» de coördinatie van activiteiten van politiekorpsen en provincie;
» het coördineren en uitzetten van vergunningverleningzaken op het gebied
van vuurwerk opslagen en vuurwerkevenementen;
» het coördineren van wijzigingen ten aanzien van het Vuurwerkbesluit en
Ministeriele regeling (MR) op het gebied van opslagen en evenementen;
» het uitvoeren van onderzoek aangaande vuurwerk vraagstukken ter
ondersteuning van vuurwerk werkzaamheden;
» het coördineren van nieuwe landelijke ontwikkelingen op vuurwerk gebied
in de richting van vergunningverlening, toezicht, handhaving en overige
partners;
» informeren hoofdofficier van justitie via de Wet Bibob
(vergunningverlening opslag inrichtingen) en conform Landelijke
handhavingstrategie.
Kwantiteit

Aantal procedures meldingen: 145
Aantal procedures ontbrandingstoestemmingen: 55

Omvang

Het gaat om vuurwerkevenementen binnen Brabant waarvoor, afhankelijk
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van de gemeente waarin deze plaatsvinden, meldingen worden beoordeeld
en op aanvragen om ontbrandingstoestemmingen wordt beschikt. De opslag
inrichtingen voor vuurwerk zijn geregeld in de deelopdracht
vergunningverlening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en worden
niet verder benoemd in deze deelopdracht. De coördinerende taak heeft
betrekking op de verzoektaak vuurwerkevenementen en de basistaak
vuurwerkinrichtingen Wabo-vergunningen zoals opgenomen in het jaarlijkse
provinciale programma. De coördinatietaak strekt zich uit over de provincie
brede doelgroep: provincie, gemeenten, regionale brandweer, luchtvaart,
omgevingsdiensten, politie, justitie, ILT en Ministerie van I&M.
Kennis en
vaardigheden

Specifieke kennis van pyrotechnische vuurwerkproducten, te weten
pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, consumentenvuurwerk en
professioneel vuurwerk. Kennis van pyrotechnische processen en kennis van
wetgeving op het gebied van vuurwerk opslag inrichtingen (BRZO) en
vuurwerkevenementen.

Kwaliteit

90 0/ van de besluiten binnen de wettelijke termijn en 95 0/ van de
meldingen binnen wettelijke termijn afhandelen

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

»
»

»
Waarde van de
deelopdracht

aantal geleverde producten (kwantiteit): afgehandelde meldingen en
verleende ontbrandingstoestemmingen.
de werkzaamheden en ontwikkelingen in het kader van de
coördinatietaak ten aanzien van Vuurwerkbesluit en overige regelgeving
in relatie tot vuurwerk.
een jaarverslag aan het college van Gedeputeerde Staten en de
hoofdofficier(en) van justitie.
OMWB
C 232.600

ODBN

ODZOB
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Ü

verzoektaak
structureel

lx]

deelopdracht
PNB-2019-104

basistaak

verzoektaak
incidenteel

Ü

Naam

Besluiten op aanvragen voor ontheffing o.b.v. artikel 8a.51 Wet luchtvaart.
(TUG-ontheffingen)

Omschrijving

Het opstellen van besluiten naar aanleiding van een aanvraag om tijdelijk en
uitzonderlijk gebruik te mogen maken van een terrein, niet zijnde een
bestaande luchthaven, voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig,
inclusief bezwaar en beroep.
Naar aanleiding van de besluiten volgen meldingen waarin wordt aangegeven
wanneer en waar er activiteiten plaatsvinden. Hierbij toetsen wij aan het besluit
en informeren onze partners indien noodzakelijk.
Naar aanleiding van de besluiten vinden ook nameldingen plaats, hierbij wordt
gemeld wanneer er activiteiten hebben plaatsgevonden. Deze nameldingen
worden geregistreerd.

Kwantiteit

»
»
»
»
»

Circa
Circa
Circa
Circa
Circa

Omvang

»
»
»

Geen vaste omvang (ca.162 ontheffingen per jaar)
Geen vaste omvang (ca 340 meldingen en nameldingen per jaar)
Het gaat om luchtvaartactiviteiten binnen Brabant waarvoor een ontheffing
dient te worden afgegeven ingevolge de Wet luchtvaart.
Op basis van ervaringscijfers uit 2018-2019 wordt een nieuw kengetal
ontwikkeld voor te leveren producten.

»

45 locatie gebonden
58 specifieke ontheffingen
59 generieke ontheffingen
260 meldingen
80 nameldingen

Kennis en
vaardigheden

Ten minste MBO-Milieutechniek, kennis van rekenen met Lden-tool luchtvaart
en Wetgeving luchtvaart.

Kwaliteit

» Besluitvorming met in acht name van de “Beleidsregel ontheffing
luchtvaartgebruik terreinen Noord-Brabant”.
» 950Zo van de ontheffingsaanvragen wordt binnen de wettelijke termijn
afgehandeld.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB

e 48.300

27

deelopdracht
PNB-2019-150

basistaak

Naam

Wet natuurbescherming onderdeel gebiedsbescherming;
Vergunningverlening en beleidsondersteuning

Omschrijving

»

»

»
»
»
»

»
»

d

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

d

Behandelen zelfstandige Wnb-vergunningaanvragen, actualisaties,
intrekkingen gebiedsbescherming en interne adviezen waarbij de
gebiedsbescherming onderdeel is van een provinciale Wabo-procedures,
incl. vooroverleg (indien nodig), zienswijzen, bezwaar en beroep;
Behandelen van verklaringen van geen bedenkingen (vvgb) waarbij de
gemeente Wabo-bevoegd is, inclusief vooroverleg (indien nodig),
zienswijzen, bezwaar en beroep;
Uitvoeren toets aan de Verordening natuurbescherming;
Uitvoeren toets paragraaf 1 en 2 van de provinciale Beleidsregel
natuurbescherming;
Uitvoeren toets van toepassing zijn ontheffing soortenbescherming;
Behandelen verzoeken voor toepassing van de hardheidsclausule
“Beleidsregel natuurbescherming paragraaf 1” (Incl. opstellen GSdossier met conceptbesluit, routing via PNB Natuur naar GS en
verzending door PNB, publicatie en terinzagelegging ODBN);
Behandelen van ingebrekestellingen incl. beroep;
Archivering, monitoring en werking PAS-systeem voor meldingen.

Uitvoeringsgerelateerde werkzaamheden en beleidsondersteuning:
» Coördinatie, (landelijke) afstemming en (beleids-)ondersteuning.
» Plantoetsen en integrale advisering (soorten en gebieden) bij grotere
provinciale Z gemeentelijke inpassings- en bestemmingsplannen;
» Beantwoorden vragen omtrent vergunningplicht/aanhaken van
gebiedsbescherming;
» Beantwoording vragen omtrent vergunningplicht/aanhaken in relatie tot
vergunningsvrije projecten/andere handelingen;
» Advisering Belgische autoriteiten inzake vergunningen en MER voor
Belgische activiteiten;
» Verzoeken om instemming;
» In beeld brengen van effecten op de uitvoering vergunningverlening Wnb
gebiedsbescherming, o.a. bij wijzigingen van de Verordening
natuurbescherming en de beleidsregel Natuurbescherming.
Kwantiteit

» Voor de beleids- en gerelateerde werkzaamheden maximaal 4.050 uur
» 700 uur aanvullend tbv implementatie en uitvoering beleidsregel
natuurbescherming.
» Aantal af te handelen vergunningaanvragen:
250 losse Wnb procedures,
200 interne adviezen en vvgb’s.
50 geregistreerde meldingen.

Omvang

Het aantal initiatieven op het gebied van infrastructuur, agrarisch, industrie
en mogelijk andere thema’s is zeer groot, maar onbekend.

Kennis en vaardigheden

Kennis van inrichtingen veehouderij, procestechnologie, infrastructurele
werken. Deze kennis kunnen vertalen naar hydrologie en ecologie. Ervaring
met vergunningverlening.
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OMWB

Waarde van de
deelopdracht

ODBN
C 2.162.400

verzoektaak
structureel

lx]

deelopdracht
PNB-2019-151

basistaak

Naam

Wet natuurbescherming onderdeel houtopstanden:
Ontheffing verlening en beleidsondersteuning

Omschrijving

»
»

Ü

ODZOB

verzoektaak
incidenteel

Ü

Behandelen ontheffingsaanvragen herplantplicht en overige speciale
verzoeken, inclusief bezwaar en beroep.
Uitvoeren toets van toepassing zijn ontheffing soorten- en
gebiedsbescherming.

Uitvoering gerelateerde werkzaamheden en beleidsondersteuning:
» Coördinatie, afstemming en (beleids-)ondersteuning
» Vaktechnisch advies en informatievoorziening voor derden.
Kwantiteit

»

»

106 ontheffingen (31 ontheffingen herplantplicht, 35 compensatie
herplantplicht, 28 ontheffing vellingstermijn, 12 ontheffingen
herplanttermijn.
Uitvoering gerelateerde werkzaamheden en beleidsondersteuning (max.
200 uur).

Omvang

Het aantal initiatieven is afhankelijk en afkomstig van boseigenaren van de
gehele provincie Noord-Brabant, bestaande uit particulieren, gemeenten en
Terreinbeherende Organisaties (TBO’s).

Kennis en vaardigheden

Kennis van de Wet natuurbescherming onderdeel houtopstanden, bosbeheer
en gebiedskennis waaronder de bodemgesteldheid ten behoeve van de
(bosbouwkundige) beoordeling. Toegepaste ecologische kennis in relatie tot
bosbeheer.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN
C 123.400

ODZOB
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Ü

verzoektaak
structureel

lx]

deelopdracht
PNB-2019-152

basistaak

verzoektaak
incidenteel

Naam

Wet natuurbescherming onderdeel faunabeheer
Ontheffing verlening en beleidsondersteuning

Omschrijving

Onder faunabeheer wordt verstaan: schadebestrijding, populatiebeheer en
overlastbestrijding.
» Behandelen ontheffingsaanvragen, inclusief bezwaar en (hoger)beroep.

Ü

Uitvoerina gerelateerde werkzaamheden en beleidsondersteuning:
» Coördinatie en afstemming;
» Advisering over mogelijke verbeterpunten in de wijze van samenwerking
met de Faunabeheereenheid zoals is vastgelegd in “Samenwerking
Faunabeheereenheid”
» Actualisatie draaiboek sluiting jacht bij bijzondere weersomstandigheden.
» Sluiting jacht bij bijzondere weersomstandigheden, conform draaiboek
sluiting jacht bij bijzondere weersomstandigheden.
» Opstellen rapportage aan EZ/EU (derogatierapportage VHR).
» Beoordelen van en advies over de jaarlijkse beheerrapportage van de
Faunabeheereenheid (Fbe) Noord-Brabant.
» Beleidsondersteuning bij beleidsontwikkeling ganzen, zwijnen,
verwilderde katten, bever, invasieve exoten en nieuwe of gewijzigde
opdrachten (voorheen: aanwijzingen).
Kwantiteit

»
»
»

25 ontheffingsbesluiten structureel.
5 ontheffingen op voorhand, voor de komende beheerperiode van het
faunabeheerplan.
Uitvoering gerelateerde werkzaamheden en beleidsondersteuning (max.
300 uur).

Omvang

Aantal initiatieven is afhankelijk en afkomstig van grondeigenaren binnen de
gehele provincie Noord-Brabant, bestaande uit particulieren, gemeenten,
waterschappen en Terreinbeherende Organisaties (TBO’s). De omvang van
de 5 ontheffingen op voorhand wordt bepaald door de Fbe ten behoeve van
het opgestelde faunabeheerplan voor de periode 2017-2022.

Kennis en vaardigheden

Kennis van de Wet natuurbescherming onderdeel faunabeheer, ecologische
kennis en achtergronden, landbouwkundige kennis, kennis van jacht,
populatiebeheer, overlast- en schadebestrijding.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)
Waarde van de
deelopdracht

Rapportage aan EU/EZ, aanleveren bij PNB, vijf werkdagen vóór door Alterra
gestelde termijn. PNB zorgt voor doorzending aan Alterra
Rapportage over aantal en bestede uren voor ontheffingverlening
overlastbestrijding.
OMWB

ODBN
C 125.500

ODZOB
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deelopdracht
PNB-2019-153

basistaak

Naam

Wet natuurbescherming onderdeel soortenbescherming
Ontheffing verlening en beleidsondersteuning

Omschrijving

»

»

»
»
»

d

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

d

Behandelen zelfstandige Wnb-ontheffingaanvragen, en het behandelen
van interne adviezen waarbij de soortenbescherming onderdeel is van
een provinciale Wabo-procedure, incl. vooroverleg (indien nodig),
zienswijzen, bezwaar en beroep;
Behandelen van verklaringen van geen bedenkingen (vvgb) waarbij de
gemeente Wabo-bevoegd is, inclusief vooroverleg (indien nodig),
zienswijzen, bezwaar en beroep;
Behandelen verzoek om instemming (gevallen waarin andere provincie
bevoegd is te beslissen op een ontheffingsaanvraag)
Uitvoeren toets van toepassing zijn gebiedsbescherming of
houtopstanden;
Beoordelen/goedkeuringen o.b.v. voorschriften gebiedsontheffingen
(GAN)

Uitvoering gerelateerde werkzaamheden en beleidsondersteuning:
»
»

»
»

Beantwoorden vragen omtrent ontheffingplicht/aanhaken
soortenbescherming.;
Beleidsondersteuning bij ontwikkeling van kennisdocumenten, en
communicatie-uitingen, specifiek voor de gebiedsgerichte aanpak natuur
(GAN), gedragscodes, opstellen handreikingen en doorontwikkeling
Beleidsregel natuurbescherming.
Opstellen rapportage aan EZ/EU (derogatierapportage VHR)
Afhandelen folow-up verzoeken;

De ODBN heeft toegang tot de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
via de provincie. De licentie voor de databank geldt alleen voor de uitvoering
van onderhavige opdracht.
Kwantiteit

»
»

»
»
»
»
»
»

15 ontheffingen onderzoek en onderwijs én opvang beschermde
inheemse dieren;
25 ontheffingen ten behoeve van het realiseren of wijzigen van
infrastructurele werken, het realiseren of wijzigen windmolens of
ruimtelijke ontwikkeling waarbij meer dan 50 woningen worden gesloopt,
gerealiseerd of gerenoveerd;
20 ontheffingen die uitsluitend zien op het belang van één particuliere
aanvrager;
135 overige ontheffingen;
35 interne adviezen, onderdeel van een provinciale Wabo procedure
grijs;
35 vvgb’s, waarvan 2 verzoeken van burgers, 3 infrastructurele werken
en 30 overige ontheffingen;
Uitvoering gerelateerde werkzaamheden en beleidsondersteuning VTH
(max 1000 uur);
Bijdrage uitvoering 2 pilots GAN, Thuisvester en Leystromen (max 250
uur).
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Omvang

De aantallen initiatieven op gebied van onder andere ruimtelijke ingrepen is
vraag gestuurd, omvang is onbekend.

Kennis en vaardigheden

Kennis van de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming,
kennis flora en fauna, ecologische kennis, en kennis van diverse typen
inrichtingen, gebiedsontwikkeling en infrastructurele werken.
Aanleveren gegevens derogatierapport bij PNB, vijf werkdagen vóór door
Alterra gestelde termijn. PNB zorgt voor doorzending aan Alterra

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)
Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN
C 1.316.600

verzoektaak
structureel

lx]

deelopdracht
PNB-2019-160

basistaak

Naam

Wet natuurbescherming onderdeel gebiedsbescherming (pre-pas) 2018 2019: Vergunningverlening

Omschrijving

Afhandelen van verzoeken vallend onder het overgangsrecht aangaande
prepas-verzoeken en afhandelen van lopende beroepsprocedures.
Verzoeken worden getoetst aan de Verordening natuurbescherming

Kwantiteit

Behandeling van;
» 5 verzoeken en
» 5 beroepsprocedures.

Kennis en vaardigheden

Juridisch en technische kennis van de Wet natuurbescherming gericht op de
prepas.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB

Ü

ODZOB

ODBN

verzoektaak
incidenteel

Ü

ODZOB

C 136.600
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lx]

basistaak

Naam

Natuurschoonwet

Omschrijving

Adviseren in het kader van de Natuurschoonwet aan de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland van het Ministerie Economische Zaken (EZ).
» Samen met de Belastingdienst beoordelen van landgoederen die
gerangschikt willen worden onder de Natuurschoonwet.
» Opstellen rapportage ten behoeve van RVO.
» Opstellen adviezen bij wijzigingen en aanvullingen (voorgenomen
handelingen) bij al gerangschikte landgoederen.
» Opstellen adviezen bij bezwaar- en beroepsprocedures t.b.v. RVO.

Kwantiteit

80 adviezen Natuurschoonwet.

Omvang

Alle landgoedeigenaren en particulieren die over willen gaan tot het
realiseren van een landgoed binnen de gehele provincie Noord-Brabant.

Kennis en vaardigheden

»
»

Waarde van de
deelopdracht

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-161

verzoektaak
incidenteel

Ü

Ecologische en bosbouwkundige kennis en achtergrond,
Landbouwkundige kennis.
OMWB

ODBN

ODZOB

e 55.100
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deelopdracht
PNB-2019-162

basistaak

Naam

Verordening Natuurbescherming onderdeel Natura 2000 (paragraaf 1)

Omschrijving

In kader van de “Verordening Natuurbescherming onderdeel Natura 2000”
worden jaarlijks verzoeken ontvangen om af te wijken van bijlage 2 van de
Verordening Natuurbescherming. Daarnaast wordt advies gegeven over de
technische aspecten voor de verordening.
»
»

»
»
»
»

d

verzoektaak
structureel

Afhankelijk van de initiatieven.

Omvang

»

Kennis en
vaardigheden
Waarde van de
deelopdracht

verzoektaak
incidenteel

d

Afhandeling bezwaar- en beroepszaken meldingen;
Advisering over besluiten (inclusief zienswijze en beroep) op basis van
de hardheidsclausule “Verordening natuurbescherming onderdeel Natura
2000” (incl. voorbereiden GS-dossier en routing via ORO naar GS;
verzending door PNB, publicatie en terinzagelegging door ODBN);
Ondersteunende werkzaamheden voor aanpassing verordening;
Ondersteunende werkzaamheden voor aanpassing maximale emissie
eisen;
Input in relatie tot adviezen van de “Commissie van deskundigen”;
Avisering over vergunningverlening, piekbelasters en bijdrage aan
voortgangsrapportage.

Kwantiteit

»

lx]

30 besluiten hardheidsclausule naar aanleiding gewijzigde Verordening
Natuurbescherming
5 bezwaar/beroepszaken, meldingen en advisering bezwaar/beroep
hardheidsclausule naar aanleiding van de gewijzigde Verordening
Natuurbescherming

Kennis en ervaring Verordening Stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant en
Verordening natuur.
OMWB

ODBN
C 182.900

ODZOB
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lx]

verzoektaak
incidenteel

Ü

basistaak

Naam

Uitvoering Waterwet: grondwatermonitoring

Omschrijving

De omgevingsdienst voert het operationele deel van grondwatermonitoring
(kwaliteit en kwantiteit) uit. Hieronder vallen de volgende onderdelen uit de
monitoringscyclus:
» Adequaat beheer & onderhoud peilbuizen/meetsystemen.
» (laten) verrichten van metingen volgens aangeleverde meetstrategieën.
» Degelijke en betrouwbare dataopslag, dat ontsloten is.
» Validatie data volgens de meest actuele protocollen (door aanleverende
partijen).
» Regelmatige overdracht data naar DINO/BRO.
De provincie heeft middelen beschikbaar waarmee (huidige) contracten met
derden gefinancierd worden. Deze middelen worden niet overgedragen aan
de omgevingsdienst. De dienst kan declaraties (van derden ontvangen
nota's) indienen wegens gemaakte kosten voor de uitvoering van deze taak.

Omvang

Werkzaamheden zijn van toepassing op het:
» Primaire grondwatermeetnet (kwantiteit).
» Provinciale grondwaterkwaliteitsmeetnet, KRW-meetnet (PMG/LMG).
» Beleidsmeetnet verdroging (BMV).

Kennis en
vaardigheden

Grondwatermetingen, geohydrologie, databewerking, kennis van
aanbestedingen, om kunnen gaan met perceel eigenaren.

Kwaliteit

Meetnetten functioneren zodanig dat kennisopbouw over de ondergrond en
wettelijke rapportages voor KRW en N2000 mogelijk is.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB
C 48.700

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-200

ODBN

ODZOB
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deelopdracht
PNB-2019-210

basistaak

d

verzoektaak
structureel

lx]

Naam

Uitvoering Waterwet: Uitvoering vergunningverlening

Omschrijving

»

verzoektaak
incidenteel

d

Opstellen van ontwerp- en definitieve beschikkingen inclusief afhandeling
van eventuele beroepen, vooroverleg, heffen van leges en besluiten met
betrekking tot de MER. Zorgdragen voor uitvoering procedure op grond
van de Awb.

»
»

De gevolgen die voortvloeien uit de Implementatiewet ‘herziening m.e.r.richtlijn’ die sinds 16 mei 2017 in werking is getreden, zijn op het moment
van schrijven van deze opdracht niet te overzien. Omvang, rolverdeling
en financiële gevolgen zullen met de termijnrapportages T3-2018 en T12019 worden afgestemd met de provincie.
Follow-up zoals: beoordelen van rapportages voortkomend uit
vergunningen, beoordeling en analyse van toepassing zijnde regelgeving
en terugkoppeling naar bedrijven bij omissies. Hiertoe behoort ook het
ambtshalve intrekken van niet meer in gebruik zijnde vergunningen voor
industriële watervoorziening.
Afstemming met toezicht en handhaving.
Informatieverstrekking en advisering intern en aan derden.

Kwantiteit

»
»
»
»

2 aanvragen voor drink- en industriewatervoorziening.
32 vergunningen voor open bodemenergiesystemen
25 Mer en aanmeldingsnotities m.e.r.
Follow-up vergunningen in het kader van omissies.

Omvang

»

77 drink- en industriewatervoorzieningen. Vergunningen hebben een
looptijd voor onbepaalde tijd. Door wijziging in omstandigheden is een
incidentele en/of reallocatie van een vergunning gewenst. Aanvragen
voor aanpassing, uitbreiding van of nieuwe winningen komen incidenteel
voor.
365 open bodemenergiesystemen. Aanvragen voor open
bodemenergiesystemen zijn conjunctuurgevoelig en sterk gekoppeld aan
stedelijke nieuwbouw en (her)ontwikkelingen.

»

»

Kennis en
vaardigheden

»

»

»

Beoordelen van aanvragen algemeen:
Ruime algemene kennis op het gebied van grondwateronttrekkingen,
gebruik en inzet van alternatieven, geohydrologie en effecten op overige
belangen.
Gecompliceerde aanvragen Drink- en industriewater:
Ruime ervaring in afhandeling van grote vergunningen en bijbehorende
MER-processen, kennis van hydrologie en inzicht in bestuurlijke
verhoudingen.
aanvragen open bodemenergiesystemen: Kennis van geohydrologie,
open bodemenergiesystemen en effectenstudies.

Kwaliteit

Vergunningenbestand actueel houden en de vergunningen bezien op
actualiteit.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Rapportage over de in het voorgaande kalenderjaar genomen besluiten met
een onderverdeling naar drink- en industriewatervoorziening en open
bodemenergiesystemen. Inzichtelijk moet worden gemaakt:
» Aantal beschikkingen;
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»
»
»

Aantal verleende beschikkingen binnen procedure termijn;
Verleende beschikkingen in relatie tot leges.
Voorgenomen gebruiksdoel van de winningen.
OMWB

Waarde van de
deelopdracht

ODBN

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

Ü

deelopdracht
PNB-2019-211

basistaak

Naam

Uitvoering Provinciale Milieuverordening voor het onderdeel grondwater

Omschrijving

Afhandelen meldingen/adviezen PMV waarbij getoetst wordt of de uitvoering
plaats gaat vinden overeenkomstig PMV. Werkzaamheden zijn
overeenkomstig afhandeling van vergunningaanvragen Waterwet conform de
reguliere procedure. Bij de uitvoering van de taak moet rekening worden
gehouden met de afsprakenkaders van de gebiedsdossiers en feitendossiers
en afgestemd met toezicht- en handhaving zoals beschreven in deelopdracht
Uitvoering Waterwet Z PMV: Gebiedsdossiers drinkwatervoorziening en
feitendossiers industriële winningen voor menselijke consumptie en
deelopdracht Toezicht en handhaving van PMV-meldingsplichtige activiteiten
binnen grondwaterbeschermingszones.

Kwantiteit

100 geaccepteerde meldingen en 50 wettelijke adviezen.

Omvang

40 winplaatsen van waterleidingbedrijven en 3 van industriële onttrekkingen
voor menselijke consumptie.

Kennis en
vaardigheden

»

»

»
»
»
Waarde van de
deelopdracht

Ü

ODZOB
e 255.100

Uitvoering van de besluitvorming op meldingen kan uitgevoerd worden in
samenhang met andere (milieu)vergunningen, zonder specifieke kennis
van “water”.
Voor afhandeling gecompliceerde (groot in omvang, effect en of
bestuurlijk gevoelig) beschikkingen en algemene taken en
advieswerkzaamheden is een gedegen kennis van water- en
milieubeheer nodig.
Deskundigheid op gebied van geohydrologische modelberekening voor
het bepalen van beschermingszones.
Ruime algemene kennis van: grondwateronttrekkingen, gebruik
alternatieven, geohydrologie en effecten op andere belangen.
Proactieve houding, communicatieve vaardigheden, in staat relaties te
leggen met omgeving.
OMWB

ODBN

ODZOB
e 311.600
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deelopdracht
PNB-2019-212

basistaak

ū

verzoektaak
structureel

B

verzoektaak
incidenteel

ū

Naam

Uitvoering Waterwet Z PMV: Gebiedsdossiers drinkwatervoorziening en
feitendossiers industriële winningen voor menselijke consumptie.

Omschrijving

Gebiedsdossiers kwetsbare drinkwatervoorziening:
Voor alle kwetsbare drinkwaterwinningen zijn gebiedsdossiers opgesteld,
met een bijbehorend afsprakenkader. Door de omgevingsdiensten wordt:
» Een voorstel gedaan over de vorm van de jaarlijkse
afstemmingsoverleggen. Dit wordt tussen de omgevingsdiensten en de
provincie kortgesloten.
» Jaarlijks (tenzij de betrokken partijen constateren dat voor een bepaald
grondwaterbeschermingsgebied een lagere frequentie wenselijk is) een
bijeenkomst georganiseerd met gemeente, waterschap en het betrokken
drinkwaterbedrijf voor de betreffende drinkwaterwinning (of meerdere
tegelijk wanneer gemeenten meerdere drinkwaterwinningen binnen hun
grondgebied hebben).
» Gecontroleerd of de gemaakte afspraken zijn uitgevoerd.
Bij noodzaak voor een nieuw afsprakenkader, zorgt de omgevingsdienst voor
inhoudelijke input ten behoeve van het GS-beslisdocument.
De provincie brengt het dossier in routing naar GS/PS.
Industriële winningen voor menselijke consumptie:
De omgevingsdienst ziet er op toe dat de operationele monitoring (indien
noodzakelijk) wordt uitgevoerd door het opvragen of inzien van de gegevens.
De conclusies van de resultaten worden teruggekoppeld naar de provincie,
programma water.

Kwantiteit

Jaarlijks 1 bijeenkomst per gebiedsdossier voor de kwetsbare winningen (23
in totaal). Belangrijk onderwerp van gesprek is het naleven van de uitvoering
van de gemaakte afspraken.

Omvang

Gebiedsdossiers kwetsbare winningen: 40 in totaal en 14 industriële
winningen.

Kennis en
vaardigheden

»
»
»

Kennis van de Waterwet en PMV.
Kennis van de taakafbakening tussen provincie, gemeente, waterschap
en waterleidingbedrijf.
Verbindend, initiërend, ondernemend, resultaatgericht.

Kwaliteit

Aan de overleggen wordt in nauw overleg met de Provincie Noord-Brabant
Programma Water vorm gegeven.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

»
»
»

Waarde van de
deelopdracht

deelopdracht

Voortgang van de gevoerde overleggen en gemaakte afspraken per
gebiedsdossier.
Voortgang over de uitvoering van gemaakte afsprakenkaders per
gebiedsdossiers.
Voortgangsverslag inzake proces industriële winningen per bedrijf.
OMWB

basistaak

ODBN

ū

verzoektaak

ODZOB
C 152.500

verzoektaak

ū
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PNB-2019-213

structureel

incidenteel

Naam

Uitvoering Waterwet: Registratieplicht vergunningen en Grondwaterheffing.

Omschrijving

Registratieplicht niet heffingsplichtige onttrekkingen
Aansturing en bewaking, vastlegging en evaluatie:
»
»
»
»

Gegevens van alle nieuwe verleende Waterwetvergunningen opnemen in
Landelijk Grondwater Register (LGR) en in BOL (BodemenergieOnline).
Administratief: de gegevens van de jaaronttrekkingen open
bodemenergiesystemen voortkomend uit vergunningen opnemen in BOL.
Alle aanvragen en meldingen PMV moeten worden geregistreerd.
Inhoudelijk beoordelen van de ontvangen (onttrekkings-) gegevens.

Registratie heffingsplichtige onttrekkingen en uitvoeren grondwaterheffing
» Op basis van de provinciale Verordening Grondwaterheffing het opleggen
van de heffing voor vergunninghouders met een grondwateronttrekking
van meer dan 150.000 m op jaarbasis. De werkzaamheden bestaan uit:
a. Versturen aangifteformulier aangifte grondwaterheffing;
b. Controles en vaststelling van de grondwaterheffing;
c. Versturen van het heffingsbesluit;
d. Verzorgen van nazorg voor de Grondwaterheffing.
Het innen van de heffing en het afhandelen van bezwaar zijn de
verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Brabant.
Afstemming met provincie Noord-Brabant (programma water en
financiën)
» Jaarlijks opvragen jaaronttrekking grondwater bij vergunninghouders
industrie en waterleidingbedrijven.
» Jaarlijks opvragen jaaronttrekking grondwater, voortkomend uit de
vergunningen, bij vergunninghouders van open bodemenergiesystemen.
» Administratief: de gegevens jaaronttrekkingen verwerken en doorzetten
naar het LGR; het verzorgen van de registratie voor. 340 vergunningen.
» Evaluatie: inhoudelijk beoordelen van de ontvangen
(onttrekkings)gegevens.
Bijhouden intern register dient als basis voor toezicht en handhaving en
landelijk registratie.
»

Kwantiteit

»
»

»
Kennis en
vaardigheden

»
»

Kwaliteit

»
»

»

77 verzoeken tot het doen van opgave en aangifte.
365 bedrijven die registratieplichtig zijn maar niet heffingsplichtig.
Hiervoor worden door de omgevingsdiensten afzonderlijk de
jaargegevens conform de vergunning opgevraagd.
Totaal aantal afstemmen met aantal verleende vergunningen.
Deskundigheid op gebied van Landelijke Grondwater Register, BOL,
programma’s als Office (Excel).
Kennis van Grondwaterbeheer en open bodemenergiesystemen en
belastingwetgeving is een vereiste.
De heffingen zijn correct vastgesteld op basis van de aangiftes/opgaves.
Het heffingsproces is uitgevoerd volgens een procesbeschrijving en op
basis van een kwaliteitszorgsysteem. De heffing is vastgesteld volgens
de geldende regels voor de belastingwetgeving.
Nakomen wettelijke verplichting Registratie en nakomen provinciale
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»

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

verordening op de grondwateronttrekking.
Registratiesysteem PMV: hanteerbaar, voor de Brabantse
omgevingsdiensten en de provincie Noord-Brabant toegankelijk,
gebonden aan locatie waterwinning.

Rapportage grondwaterheffingen
Uiterlijk 21 oktober 2018 de financiële verantwoording met ten minste de
volgende parameters:
» totale hoeveelheid onttrokken grondwater in heffingsjaar;
» totale hoeveelheid onttrokken grondwater in heffingsjaar met
onderverdeling naar onttrekkingscategorie;
» totale hoeveelheid onttrokken grondwater in heffingsjaar met
onderverdeling naar gebruiksdoel;
» totale hoeveelheid vastgestelde grondwaterheffing in C;
» totale hoeveelheid vastgestelde grondwaterheffing in C met
onderverdeling naar onttrekkingscategorie;
» hoeveelheid vrijgestelde grondwaterheffing (kleiner dan 10 euro);
» hoeveelheid die onder de vrijstellingsvoet valt (hoeveelheid die vrijgesteld
wordt met 150.000 m3);
»
»

Percentage correct vastgestelde heffingsbedragen;
Verantwoording inzake percentage afwijkingen niet correct vastgestelde
heffingsbedragen;
» Voldaan aan wettelijke verplichtingen (Belastingwetgeving, registratie en
publicatie.
De bovengenoemde monitoringsgegevens dienen over de periode dat deze
activiteit wordt uitgevoerd door de omgevingsdienst (met een maximum van
5 jaar) geanalyseerd te worden om ontwikkeling te kunnen volgen (input
voor beleid).
Rapportage overige
Inhoudelijke rapportage over uitvoeringsjaar 2019 v.w.b. open
bodemenergiesystemen, PMV-meldingen. Aangegeven wordt welke trends
en omissies zijn opgetreden en welke acties daarop ondernomen.
Aanleverdatum 1 maart 2020.
Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB
C 233.700
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Ü

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

deelopdracht
PNB-2019-214

basistaak

Naam

Uitvoering Waterwet: Afhandeling Schadeverzoeken Waterwet.

Omschrijving

Afhandeling verzoeken schade onderzoeken, ex artikel 7.18 Waterwet. Bij
nieuwe verzoeken stemt de ODZOB vooraf met de vergunningverlener en

Ü

belanghebbende af of de schade zonder tussenkomst van de ACSG kan
worden verrekend. Bij het doorzetten van het schadeverzoek worden de
reeds aanwezige vergunningsgegevens door de ODZOB meegezonden naar
de ACSG. Tot de werkzaamheden behoren de Begeleiding Adviescommissie
Schade Grondwater (ACSG).
Kwantiteit

Administratief afhandelen en coördineren van 3 bestaande
schadeonderzoeken en naar verwachting opstarten van ca. 2 nieuwe
verzoeken.

Omvang

Zie kwantiteit.

Kennis en
vaardigheden

»
»
»

Gedegen kennis van de Waterwet en Provinciaal Milieu en Waterplan
(PMWP);
Kennis op gebied van afhandeling schadeonderzoeken;
Proactieve houding en communicatieve instelling.

Kwaliteit

Alle schadeverzoeken worden op een eenduidige wijze doorgezonden en
afgehandeld.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Jaarlijkse rapportage aan het einde van het kalenderjaar over aantal
schadeonderzoeken. In genoemde rapportage wordt per schadeonderzoek
inzicht gegeven over de resultaten en de feítelijke afhandeling.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB
e 3.300
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lx]

verzoektaak
incidenteel

basistaak

Naam

Uitvoering Waterwet: Operationeel beleid
Werkzaamheden:
» Input leveren voor operationele beleidsontwikkeling grondwater in het te
ontwikkelen operationeel beleidskader grondwater. Deelname aan de
strategische beleidsdiscussie en aanleveren van tekstvoorstellen op
gebied van operationeel grondwaterbeheer.
» Inzet van deskundigheid in nationale overlegkaders zoals Vakberaad
Bodemenergie.
» Kwaliteitsverbetering proces vergunningsverlening, toezicht en
handhaving en evaluatie van het huidige proces (VTH als geheel
beschouwen).

Omschrijving

Kennis en
vaardigheden

»
»
»
»

Kwaliteit
Waarde van de
deelopdracht

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-215

Ü

Gedegen kennis van de Waterwet en PMWP.
Vaardigheid in het formuleren van operationeel beleid en inbreng in
strategische beleidsontwikkeling.
Adviesvaardigheden inzake grondwaterbeheer.
Voldoende kennis inzake grondwaterbeheer en beleid om adviserend te
kunnen opereren en een wezenlijke inbreng te leveren in overlegkaders.

Actief inzetten op het sluiten van de beleidscyclus.
OMWB

ODBN

ODZOB
e 156.100

42

lx]

basistaak

Naam

Uitvoering Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(Whvbz): verlenen van ontheffingen en het afhandelen van kennisgevingen
voor binnenbaden.

Omschrijving

Het behandelen van en beschikken op aanvragen voor ontheffing van
wettelijke bepalingen in het kader van de Whvbz (art. 3 en 4 Whvbz) en het
behandelen en afhandelen van kennisgevingen.

Kwantiteit

»
»

Omvang

400 Whvbz-inrichtingen, 1.041 bassins

Kennis en
vaardigheden

»
»
»

Waarde van de
deelopdracht

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-220

verzoektaak
incidenteel

Ü

19 kennisgevingen
4 ontheffingen

Gedegen kennis van de Whvbz
Gedegen kennis van de Omgevingswet
Juridische, procedurele en administratieve vaardigheid in de uitvoering
van ontheffingen en kennisgevingen volgend uit voorgenoemde wet- en
regelgeving
OMWB

ODBN

ODZOB
e 8.800
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deelopdracht
PNB-2019-221

basistaak

d

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

d

Naam

Uitvoering Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(Whvbz) en de Europese Zwemwaterrichtlijn: zwemwatertaken betreffende
zwemlocaties in oppervlaktewater

Omschrijving

1. Het doorlopen van de procedure voor de functietoekenning en aanwijzing
van zwemwateren. Voor procedure voor de totstandkoming van de lijst
met locaties zie handboek werkafspraken zwemwaterbeheer (W+B).
Jaarlijks wordt voor aanvang van het zwemseizoen door de ODZOB een
ontwerpbesluit opgesteld voor functietoekenning en aanwijzing van
zwemlocaties. De PNB is verantwoordelijk voor de ter inzage legging op
brabant.nl en het Brabant loket. PNB krijgt hiertoe het concept besluit
door ODZOB aangeleverd. Het besluit voor functietoekenning en
aanwijzing zwemwateren wordt in mandaat door ODZOB namens GS
genomen. De PNB is verantwoordelijk voor de publicatie van het besluit
op het provinciaal blad en krijgt het definitieve aanwijsbesluit door
ODZOB in Word format aangeleverd.
2. Communicatie over aangevoerde, bestaande en afgevoerde
zwemlocaties (o.a. via zwemwater.nl en persberichten via woordvoerder
PNB, incl. ook de werkzaamheden met betrekking tot permanente
negatieve zwemadviezen i.r.t. tot bestuurlijke gevoeligheden etc.)
gebeurd op initiatief van de ODZOB. Beleidsmedewerker Zwemwater van
de PNB ontvangt hiervan een CC. ODZOB houdt het communicatieplan
zwemwater actueel en voert dit uit.
3. Jaarlijks aanleveren van lijst met zwemwaterlocaties, potentiele
zwemwaterlocaties, de locaties in onderzoek en de aanmeldingslijst
Europa t.b.v. ministerie I&M (Waterdienst; uiterlijk 1 oktober) en
aanleveren info voor KRW register.
4. Beheer van gegevens, ontsluiten van kennis en communiceren van
nieuwe inzichten om taken genoemd bij punten 1-3 te ondersteunen.
Communiceren op het gebied van de landelijke website, plaatselijke
borden en bemonsteringen door de waterkwaliteitbeheerder.
Het op eenduidige wijze administreren van aangewezen zwemlocaties en
de daarin gelegen zwemzones (zwemwaterregister).

Kwantiteit

Ad 1 en 3: Jaarlijks één maal; ad. 2, 4 en 5: continu.

Omvang

72 zwemwaterlocaties met in totaal 100 zwemzones

Kennis en
vaardigheden

»
»
»
»
»

»
»

Gedegen kennis van de Whvbz
Gedegen kennis van de Europese Zwemwaterrichtlijn
Gedegen kennis van de Waterwet (functietoekenning)
Gedegen kennis van de Omgevingswet
Gedegen kennis van de werkafspraken Zwemwaterbeheer NoordBrabant (rapport W+B) en nationale protocollen (blauwalg en
zwemmersjeuk)
Gedegen kennis van het PMWP in relatie tot zwemwater
Juridische, procedurele en administratieve vaardigheid in
aanwijzingsprocedure en afgeleide taken volgend uit voorgenoemde wet
en regelgeving en werkafspraken
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»
»
Kwaliteit

1.

2.
3.
Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)
Waarde van de
deelopdracht

Vaardigheid in werken met zwemwater.nl (incl. het besloten gedeelte
voor gegevensverwerking)
Pro-actieve communicatieve instelling
De provincie kan haar wettelijke verplichtingen, volgend uit
voorgenoemde wetgeving, nakomen. Evaluatie met omgevingsdienst
bestaat uit een afweging van de feitenweergave doorvertaling hiervan
naar de toekomst van VTH-taken in het zwemwaterbeheer door PNB.
Informatie zwemwater.nl is volledig en correct (getoetst door RWS voor 1
mei)
De aanmeldingslijst zwemlocaties Europa voor het ministerie I&M is
volledig en correct, en wordt tijdig aangeleverd.

Financiële en administratieve verantwoording op de 3 hierboven genoemde
punten in januari 2019, incl. rapportage ter voorbereiding van evaluatie bij
punt 1.
OMWB

ODBN

ODZOB
e 58.400
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Ü

verzoektaak
structureel

lx]

deelopdracht
PNB-2019-222

basistaak

verzoektaak
incidenteel

Ü

Naam

Informatievoorziening bij zwemlocaties in oppervlaktewater (contractbeheer).

Omschrijving

Het verzorgen van de aanwezigheid, leesbaarheid, volledigheid en juistheid
van informatie door middel van borden bij zwemlocaties in oppervlaktewater
zodat voldaan wordt aan de regels voor de informatievoorziening zoals
bedoeld in de Europese Zwemwaterrichtlijn.
De inventarisatie onder zwemplasbeheerders over de wensen ten aanzien
van de lay-out van de provinciale informatieborden op de
zwemplasbeheerdersdag 2018 wordt uitgewerkt naar een concreet
uitvoeringsplan. Hierin zullen tevens de wijzigingen t.a.v. van de benoeming
van zwemlocaties en zwemzones (opdracht 221) worden uitgewerkt.

Kwantiteit

»
»
»
»
»

Omvang

Er zijn 72 zwemwaterlocaties met in totaal 100 zwemzones. Hierbij zijn 132
borden geplaatst.

Kennis en
vaardigheden

Gedegen kennis van de Whvbz
Gedegen kennis van de Europese Zwemwaterrichtlijn
Juridische, procedurele en administratieve vaardigheid in uitvoering van
informatievoorziening volgend uit voorgenoemde wet en regelgeving.

Kwaliteit

» Voor aanvang van het zwemseizoen staan bij alle zwemzones de wettelijk
verplichte informatieborden.
» Indien een bord ontbreekt of wanneer er problemen zijn met de
leesbaarheid dient dit binnen 48 uur nadat daarvan kennis is verkregen te
zijn hersteld (zo nodig gedurende maximaal 8 weken met een tijdelijke
voorziening). Indien noodzakelijk mag gedurende maximaal 8 weken
worden volstaan met een tijdelijke informatievoorziening
» Indien de informatie op een bord onvolledig of onjuist blijkt, dient dit
binnen 4 weken nadat hiervan kennis is verkregen te zijn hersteld.
» Er is financieel en administratief beheer op voorraad van borden,
inschuifborden, stickers, gereedschap en materiaal.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Voor 1 november:
» Het aantal locaties waar de informatievoorziening in orde moet/moest
worden gebracht.
» De aard en oorzaak van nodige aanpassingen. Financiële en
administratieve verantwoording van de kosten die gemoeid zijn met
(herstel)werkzaamheden van informatieborden.

Waarde van de
deelopdracht

4 nieuwe portalen
7 nieuwe hoofdborden
50 stickers
25 maal verwijderen van graffiti
60 maal plaatsen en verwijderen van inschuifborden

OMWB

ODBN

ODZOB
e 19.400
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deelopdracht
PNB-2019-223

basistaak

Naam

Fysieke veiligheidsonderzoeken van oppervlaktewateren met een
zwemwate rfunctie.

Omschrijving

Een veiligheidsonderzoek omvat het toetsen van de zwemzone(s) op
gevaarlijke stroming en op veiligheidsaspecten (voor zover van toepassing),
zoals genoemd in artikel 4 van de Whvbz, en nader uitgewerkt in de artikelen
40 tot en met 47 van het Bhvbz. De veiligheidsonderzoeken vinden plaats
aan de hand van een actueel meerjarig programma. De resultaten worden
gedeeld met de zwemplasbeheerder.
Doel is gegevens te verkrijgen ten behoeve van:
» Fysieke en digitale informatievoorziening aan het publiek overeenkomstig
de Europese Zwemwaterrichtlijn;
» De besluitvorming over het al dan niet toekennen van de functie en het
aanwijzen van een oppervlaktewater als zwemlocatie;
» Toezicht en handhaving volgend uit whvbz en de Europese
zwemwaterrichtlijn.
Er worden twee typen onderzoeken onderscheiden: de zogenaamde
beperkte veiligheidsonderzoeken en de uitgebreide veiligheidsonderzoeken.
Coördinatie, planning en rapportage van beide wordt ondergebracht bij de
ODZOB. De beperkte veiligheidsonderzoeken worden door de ODZOB
uitgevoerd en zo veel mogelijk gecombineerd met de opdracht toezicht en
handhaving Whvbz (het bedrag daarvoor is inbegrepen in die deelopdracht).
De uitvoering van de uitgebreide veiligheidsonderzoeken geschiedt onder
regie van de ODZOB door team Metingen en Onderzoek van
omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de afdeling Geo-Informatie
van de provincie Noord-Brabant.
Vanuit risicogericht prioriteren zijn de duikplateaus aangemerkt als hoog
risico. Duikplateau’s zijn kunstmatige plateau’s net buiten de zwemzone waar
men vanaf kan duiken. Door een uitvraag naar de OMWB zal de veiligheid
op en rondom de duikplateaus verder in beeld worden gebracht.

Kwantiteit

77 beperkte onderzoeken
25 uitgebreide onderzoeken

Omvang

Eén plan voor het actueel houden van veiligheidsonderzoeken.
Er zijn 72 zwemwaterlocaties met in totaal 100 zwemzones in de provincie
Noord-Brabant.

Kennis en
vaardigheden

Gedegen kennis van de Whvbz.
Gedegen kennis van de Europese Zwemwaterrichtlijn.
Juridische, procedurele en administratieve vaardigheid bij uitvoering van
veiligheidsonderzoeken volgend uit voorgenoemde wet en regelgeving.

Kwaliteit

»

»

»

d

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

d

De uitvoering van de uitgebreide veiligheidsonderzoeken dient te worden
ondergebracht bij het team Metingen en Onderzoek van de
omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Voor het inmeten van onderwaterprofielen dient zoveel mogelijk een
beroep te worden gedaan op de afdeling Geo Informatie van de provincie
Noord-Brabant.
Water- en Zwemplasbeheerders zijn op de hoogte van de
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veiligheidstoestand op zwemlocaties.
Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Voor 1 november: geleverde producten en diensten (kwantiteit).

OMWB

Waarde van de
deelopdracht

ODBN

ODZOB
e 10.300

deelopdracht
PNB-2019-224

basistaak

d

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

d

Naam

Samenwerking binnen en vernieuwing van het Whvbz-domein, incl. nieuwe
wetgeving.

Omschrijving

» Deelname aan Provinciaal Overleg Zwemwater (POZ; deelname door
Provincie en waterschappen);
» Deelname aan Provinciaal Uitvoeringsoverleg Zwemwater (PUZ;
deelname door alle toezichthouders, waterkwaliteitsbeheerders en GGD);
» Deelname aan Platform Zwemwater (deelname door PNB, 2
waterschappen, 2 zwemplasbeheerders en RECRON ter voorbereiding
van zwemplasbeheerdersdag) met aandacht voor stimulering zorgplicht,
strategisch handhaven/toezicht en burgerparticipatie;
» Deelname aan Deskundige Beraad Zwemwater;
» Deelname aan de werkgroep zwemwater t.b.v. de actualisatie en
evaluatie van het rapport ‘Zwemwaterbeheer Noord-Brabant’;
» Ambtelijke evaluatie zwemseizoen per waterkwaliteitsbeheerder en
overall;
» Evaluatie zwemseizoen gezondheidsklachten met GGD;
» Startoverleg aanwijzingsprocedure (per locatie en overall);
» Aanleveren concept rapportage Evaluatie van het Zwemseizoen met ten
minste gegevens over kwaliteit zwemwater en aantal en aard van
waarschuwingen;
» Maatregeleninventarisatie bij calamiteiten (per locatie en overall);
» Nalevingsproblemen wetgeving zwemplas (per locatie en overall);
» Evaluatie zwemwatertelefoon en samenwerking met S@men;
» Alle overige voorkomende werkzaamheden die nodig zijn voor een
adequate uitvoering van de reguliere zwemwatertaken waaronder
reguliere overleggen op nationaal en regionaal niveau voor beleids- en
kennisontwikkeling, en communicatie naar instanties (bijv. invullen de
zwemwaterenquête) en burgers.

Kwantiteit

Afstemming met de ambtelijk betrokkenen voor en na het zwemwaterseizoen
en uitvoering van de actiepunten ten behoeve van verbeteringen.

Omvang

72 zwemlocaties met in totaal 100 zwemzones in de provincie NoordBrabant.

Kennis en
vaardigheden

»
»
»

Gedegen kennis van de Whvbz
Gedegen kennis van de Europese Zwemwaterrichtlijn
Gedegen kennis van de waterwet
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»
»

»
»
»
»

Gedegen kennis van de omgevingswet
Gedegen kennis van de werkafspraken Zwemwaterbeheer NoordBrabant (rapport W+B) en nationale protocollen (blauwalg en
zwemmersjeuk)
Gedegen kennis van het PMWP in relatie tot zwemwater
Juridische, procedurele en administratieve vaardigheid afgeleide taken
volgend uit voorgenoemde wet en regelgeving en werkafspraken
Vaardigheid in werken met zwemwater.nl (incl. het besloten gedeelte
voor gegevensverwerking)
Pro-actieve communicatieve instelling

Kwaliteit

Ambtelijk betrokkenen zijn op de hoogte van de aandachtspunten in
zwemwatertaken .

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Voor 1 december de behaalde resultaten en de doorwerking daarvan naar
de uitvoering is gerapporteerd.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB
e 26.700
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Naam

Uitvoeren van de Wet bodembescherming

Omschrijving

Technische beoordelingen
» Beoordelen van verkennende, nadere en aanvullende
bodemonderzoeken, saneringsonderzoeken, saneringsplannen, plannen
van aanpak nieuwe gevallen/calamiteiten, saneringsverslagen,
nazorgrapportages en monitoringsrapportages
» Indien noodzakelijk het voeren van vooroverleg
» Opstellen van beschikking ernst/spoed, instemmen saneringsplan of
evaluatie
» Opstellen brief met instemmen plan van aanpak/evaluatie voor
zorgplicht/calamiteiten
» Beoordelen van BUS meldingen (Besluit Uitvoering Saneringen) en
meldingen Art. 28 lid 3 Wbb
» Uitvoering Gebiedsgericht grondwaterbeheer Wbb
» Beantwoorden vragen intern (vergunningverlening) en extern
(adviesbureaus, burgers, bodemloket enz.)
» Rappelleren van in te dienen meldingen/rapportages
» Eerste aanschrijving van in te dienen meldingen/rapportages n.a.v.
termijnbewaking (geldt niet voor spoedlocaties die bij de provincie in
behandeling zijn)
» Invoer bodeminformatiesysteem
» Ondersteuning bij toezicht en handhaving
» Complexe projecten worden besproken in het technisch overleg bodem
(TOB).
» Beoordeling meldingen Besluit bodemkwaliteit (Bbk) binnenkomend bij de
OMWB vindt binnen OMWB-regio plaats door de OMWB, en worden voor
de ODBN- en ODZOB-regio ter beoordeling doorgestuurd naar de
ODZOB. De ODZOB informeert de ODBN in gevallen van een melding
binnen een provinciale inrichting in de ODBN-regio. Zie tevens
opdrachten 2018-100 en 2018-101.
Administratief
» Complete administratieve afhandeling van alle meldingen (incl. digitaal
melden bij kadaster)
» Termijnbewaking
Juridisch
» Behandeling zienswijze, beroep, bezwaar (juridisch en technisch)
» Opstellen waarschuwingsbrief (in samenwerking met handhaving) als
aanloop voor het opleggen van bevelen (gedogen-, onderzoeks- of
saneringsbevel).
» Bijhouden en doorvoeren van wetwijzingen Wet bodembescherming
Bodeminformatiesysteem
» Intekenen en controleren in bodeminformatiesysteem
» Verwerken kadastersplitsingen en verwijderen kadastrale aantekeningen
(zonder beschikking op evaluatie)

Kwantiteit

De ODZOB voert ook de werkzaamheden uit voor de regio Noordoost.
De aangegeven aantallen betreft een raming en zijn niet limitatief.
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OMWB

ODBN

ODZOB

Beschikking ernst/spoed

25

8

Beschikking saneringsplan (incl ABdK)

35

25

Beschikking ernst/spoed/saneringsplan (incl.
ABdK)

15

20

Evaluatie saneringsverslag (incl. BUS en
ABdK)

110

167

Evaluatie overig

55

144

BUS meldingen (TUP, immobiel, mobiel)

105

228

Beoordelen plan van aanpak

20

11

Melding art 28 lid 3

10

3

Beoordelen wijzigingen op SP/BUS

170

260

Vooroverleg

30

21

Artikel 41 meldingen

4

6

(Na)ZorgrapportenZmonitoringsrapportages

50

79

Zorgplichtsaneringen (nieuwe gevallen)

12

4

Overige werkzaamheden:
. Bodemloket: e 55.000 (OMWB); e 131.132 (ODZOB)
» Kwaliteitsbewaking, werkverdeling, afstemmingsoverleg etc.:
e 61.051 (OMWB), e 69.650 (ODZOB)
» Licentiekosten bodeminformatiesysteem: e 260 (OMWB), e 350 (ODZOB)
Omvang

Inwoners/bedrijven/gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant die een
verontreiniging op hun perceel hebben en/of het voornemen hebben de
bodem te saneren.

Kennis en
vaardigheden

Daar waar van toepassing op taakonderdelen, wordt voldaan aan de
kwaliteitscriteria 2.1. Voor de beoordeling van minder complexe meldingen
volstaat een HBO denkniveau mits er minimaal twee jaar ervaring is met het
uitvoeren van de betreffende werkzaamheden.

Kwaliteit

»
»
»
»

Waarde van de
deelopdracht

10007o van de procedures met een wettelijk vastgestelde proceduretermijn
worden binnen deze termijn afgehandeld.
Procedures zonder wettelijke termijn zijn voor 9007o binnen de termijn van
orde afgedaan.
10007o van de beroep/bezwaar procedures worden opgepakt in het kader
van “de andere aanpak” (mediation).
Er wordt aangesloten bij het POKB voor interne en externe audits.
OMWB
e 742.500

ODBN

ODZOB
e 1.065.000
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ū

verzoektaak
incidenteel

ū

Basistaak

Naam

Procedures Ontgrondingen volgens de Ontgrondingenwet en de Verordening
Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008.

Omschrijving

De procedures voor ontgrondingprojecten, die naast zand- en kleiwinning
maatschappelijk gewenste functies realiseren zoals natuur, waterberging,
recreatie en wonen aan het water, bestaan uit het voeren van vooroverleg,
behandelen van meldingen ontgrondingen en aanvragen om een
vergunning. Uitgangspunt hierbij is dat alle bij de ontgronding betrokken
belangen worden gewogen en dat door de activiteit ontgrondingen een
ruimtelijke en/of ecologische meerwaarde wordt gecreëerd voor de
(zandwin)locatie en in de (directe) omgeving. Werkzaamheden omvatten
onder andere:
»
»

»

»

»

»
»
»
»

»
»

verzoektaak
structureel

lx]

deelopdracht
PNB-2019-251

Vooroverleg, al dan niet leidend tot melding of aanvraag;
Aanpakken van illegale ontgrondingen i.s.m. toezicht, beoordelen of
situatie gelegaliseerd kan worden en vervolgens te komen tot een
volledige melding of aanvraag om een vergunning;
Vergunningverlening (uniforme openbare voorbereidingsprocedure/
reguliere procedure), inclusief vooroverleg, ontvankelijkheidstoets,
interne en externe advisering, opstellen en publiceren van
(ontwerp)beschikking^ergunning, behandelen zienswijzen, bezwaar en
beroep, opstellen legesbesluit;
Behandelen van meldingen, inclusief vooroverleg, ontvankelijkheidstoets,
interne en externe advisering, opstellen en publiceren van het
acceptatiebesluit. Hiertegen is vervolgens bezwaar en beroep mogelijk;
Overleg met en aanvraag om advies aan de provinciale beleidsvelden
GEO, Water/hydrologie, Bodem (OMWB en ODZOB), Archeologie
(provincie), Cultuurhistorie (provincie), Natuurverkenningen (ODBN),
Ruimtelijke Ordening (VR-2014 provincie) en Natuur en landschap
(provincie). Verder wordt wettelijk advies gevraagd bij gemeenten en
waterschappen. Na afweging van belangen (adviezen) opstellen voor een
gemotiveerde, evenwichtige en consistente beschikking;
Afstemming met en begeleiding van uitgebreide MER-procedures en
MER-beoordelingen uitgevoerd door provincie.
Beoordelen van en besluiten nemen op aanmeldnotities vorm-vrije
m.e.r-beoordeling;
Overdracht aan toezicht van vergunningen en meldingen;
Opleveren afgeronde ontgrondingen (16 stuks):
- afstemming toezicht;
- opstellen/nemen besluit van oplevering (conform voorschrift uit de
vergunning);
- afwikkeling bankgaranties en waarborgsommen.
Aanleveren informatie aan provincie voor digitaal intekenen van
ontgrondingslocaties in GIS en INSPIRE;
Monitoring hoeveelheid gewonnen delfstoffen en voorraden in de
provincie:
- opvragen hoeveelheden gewonnen delfstoffen bij alle
vergunninghouders en melders;
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-

»

verwerken en analyseren monitoringsgegevens;
opstellen jaarlijkse monitoringsrapportage op verzoek van PS;
rapportage voorleggen aan GS en aanleveren voor publicatie op
website provincie;
- aanleveren van deze gegevens aan het Ministerie van I en M.
Nazorg/begeleiding van grote, langdurige en multifunctionele
ontgrondingen:
-

follow-up vergunningverlening zoals beoordeling van rapportages,
werk- en inrichtingsplannen voortkomend uit voorschriften van de
vergunning;
- afstemming Geodesie of extern meetbureau m.b.t. inmeten grote
zandwinplassen en aanpassing hoogteverschil-tekeningen van de
vergunning;
- periodieke afstemming met vergunninghouders m.b.t. actualisatie
van de vergunning.
» Ondersteuning van het Kwaliteitsteam Multifunctionele Ontgrondingen:
- terugkoppeling aan de provincie over het functioneren van het
kwaliteitsteam multifunctionele ontgrondingen;
- het in overleg met de secretaris verzorgen van de uitnodiging voor
en de agenda van de vergaderingen van het kwaliteitsteam;
- het tijdig verstrekken van de benodigde en relevante stukken aan
het kwaliteitsteam;
- het in overleg met de voorzitter en de secretaris beleggen van het
locatiebezoek en het uitnodigen van betrokkenen.
De formulering van de adviezen in overeenstemming met de standpunten
van het kwaliteitsteam multifunctionele ontgrondingen en de ondertekening
namens het kwaliteitsteam multifunctionele ontgrondingen van haar adviezen
zijn taken die door de provincie zelf uitgevoerd worden.
Kwantiteit

»
»
»
»
»
»

Omvang

Alle voorgenomen en voorkomende ontgrondingen in de gehele provincie
Noord-Brabant.

Kennis en
vaardigheden

»
»

»
Kwaliteit

»
»
»

25 ontgrondingvergunningen, waarvan 3 met m.e.rAbeoordelingsplicht
behandelen van 69 meldingen
17 besluiten op aanmeldingsnotitie m.e.r.
20 opleveringen van afgeronde ontgrondingen
1 monitoringsverslag oppervlaktedelfstoffen
4 bezwaar- en beroepzaken

Kennis Ontgrondingenwet, Verordening Ontgrondingen en
ontgrondingenbeleid (multi)functionaliteit ontgronding);
Kennis en inzicht in de integrale afweging van de bij de ontgronding
betrokken belangen (natuur en landschap, hydrologie, archeologie,
cultuurhistorische waarde en ruimtelijke ordeningsaspecten) door juiste
beoordeling en interpretatie van de ingekomen adviezen
(gebiedsafhankelijk binnen Brabant);
Affiniteit met overige relevante wetgeving.
Maatwerk, zowel bij de ontgrondingsvergunning als de acceptatie van de
melding;
Meldingen 1000Zo op tijd afgehandeld;
Vergunningen 9007o op tijd afgehandeld.
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Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)
Waarde van de
deelopdracht

»
»

Rapportage monitoring oppervlaktedelfstoffen (jaarlijks op 15 september)
voor het Ministerie IenM
Monitoringsverslag oppervlaktedelfstoffen voor de provincie (21 oktober)
OMWB

ODBN

ODZOB
C 543.200
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Naam

Toezicht op en handhaving van de Wabo bij RIE-inrichtingen
(excl. RIE cat. 4)

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht bij RIE-inrichtingen op de naleving van
regels gesteld bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen
optreden tegen overtredingen.
Onder RIE-inrichtingen worden de inrichtingen verstaan waarop de Europese
Richtlijn Industriële Emissies van toepassing zijn.
Toezicht op en handhaving van: RIE-categorie 5.4 (stortplaatsen en
baggerspeciedepots, zowel de operationele als de gesloten locaties),
RIE-categorie 1 (energiebedrijven) en RIE-categorie 5.2
(afvalverbrandingsinrichtingen) wordt ongedeeld ingebracht bij de OMWB.
Toezicht op en handhaving van de Wabo bij de overige RIE-inrichtingen
wordt gedeeld ondergebracht bij de drie omgevingsdiensten.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» opvolging geven aan klachten en ongewone voorvallen (zie voor
afbakening deelopdracht ‘Klachtenbehandeling ten behoeve van de
provinciale taak’),
» het behandelen van gedoogverzoeken, en
» het behandelen van handhavingsverzoeken.
Het toezicht op niet Brzo-inrichtingen die zijn ingedeeld als BRZO+ inrichting,
dient vormgegeven te worden in overeenstemming met de afspraken die zijn
gemaakt in het kader van BRZO+.
Een aantal bedrijven behoeft vanwege hun hinderaspecten, nalevingscultuur
en/of complexe handhavingssituatie extra aandacht in het toezichts- en
handhavingstraject. Hiertoe kan het casemanagement worden ingezet.
Voordat casemanagement op een bedrijf wordt toegepast ontvangt de
opdrachtgever een projectplan. Hierin is minimaal terug te lezen welke
doelen dienen te worden bereikt, welke activiteiten daarvoor worden
ondernomen en welke personen zich met de case gaan bezighouden.
Tijdens het uitvoeren van het casemanagement dient de provincie
meegenomen te worden in het proces (bestuurlijk via zakenlijst en ambtelijk).
Zo nodig wordt hiertoe een aanvullende deelopdracht verstrekt.
Het toezicht dient zoveel mogelijk integraal met andere deelopdrachten,
zoals het toezicht Wet natuurbescherming bij industrie, te worden uitgevoerd.
Het toezicht vindt plaats via de diverse methodes voor risicogerichte
prioritering (toezicht milieu, indirecte lozingen en BRIKS).
Extra aandacht in 2019:
» Check vergunningplicht Wet natuurbescherming
» Nieuwe beleidsregel “Beoordeling geurhinder omgevingsvergunning
industriële bedrijven Noord-Brabant 2018” voor zover dit in de vergunning
is verwerkt;
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»

Bij veehouderijen waar wij bevoegd gezag voor zijn, bij het toezicht
bezoek het vastleggen van gegevens over asbest, conform
toezichtsaanpak project intensivering toezicht veehouderijen.

Kwantiteit

Het aantal controles voor 2019 wordt bepaald door de uitkomsten van de
doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering via doelgroep- en naleefanalyse.
Na deze analyse wordt het aantal controles dat binnen deze opdracht wordt
uitgevoerd, uiterlijk 1 juni 2019 vastgesteld.
Het aantal controles voor 2020 wordt eveneens bepaald op basis van een
doelgroep- en naleefanalyse over de periode 1 juli 2018 - 1 juli 2019. Een
advies voor het aantal controles voor 2020 wordt uiterlijk 1 september 2019
aangeleverd.
In 2019 wordt het kengetal voor toezicht BRIKS doorontwikkeld, zodat
duidelijk wordt welk aandeel hiervoor in de opdrachtwaarde zit.
In de onderstaande opdrachtwaarden is het budget opgenomen voor de
werkzaamheden die betrekking hebben op toezicht BRIKS overeenkomstig
het voorstel van de omgevingsdiensten van 2 november 2018. Dit betekent
budget voor het realisatietoezicht bouw naast het regulier toezicht en
handhaving BRIKS.

Omvang

Ca 144 (OMWB), 112 (ODBN) en 81 (ODZOB) inrichtingen

Kennis en
vaardigheden

Opleiding, kennis en vaardigheden conform kwaliteitscriteria 2.1

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Voor 1 september 2019: De resultaten van de doelgroep- en naleefanalyse
en de doorvertaling daarvan naar de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering
van toezicht en handhaving inclusief een advies voor het aantal eerste
controles in 2020.
Het budget dat wordt ingezet voor het realisatietoezicht bouw dient separaat
gemonitoord en gerapporteerd te worden in verband met het kunnen bepalen
van de kostendekkendheid van de leges.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB
C 740.700

ODBN
C671.900

ODZOB
C 459.500
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deelopdracht
PNB-2019-301

basistaak

lx]

verzoektaak
structureel

d

verzoektaak
incidenteel

Naam

Toezicht en handhaving van de Wabo en het Brzo bij Brzo-inrichtingen en
inrichtingen in de RIE-categorie 4 chemische industrie

Omschrijving

Het houden van toezicht op de regels gesteld bij of krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit risico’s zware
ongevallen (Brzo) en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhavingsmiddelen optreden tegen overtredingen.
Het Brzo-toezicht dient plaats te vinden conform artikel 13 van het
Brzo 2015, waarbij rekening wordt gehouden met de afspraken in het
BRZO+ (onder andere concern aanpak bedrijven en de door de OMWB
opgestelde uitgangspuntennotitie).

d

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het zorgdragen van afstemming van het planmatige toezicht door alle
bevoegde gezagen op de thema’s water, veiligheid, arbeids
omstandigheden en milieu bij de Brzo-bedrijven;
» het uitvoeren van Wabo-toezicht en onaangekondigde inspecties bij
Brzo- en RIE4-bedrijven, indien noodzakelijk afgestemd met andere
bevoegde gezagen;
» het beoordelen van veiligheidsrapportages en kennisgeving daarvan in
het kader van Brzo 2015;
» opvolging geven aan klachten en ongewone voorvallen (zie voor
afbakening de deelopdracht ‘Klachtenbehandeling ten behoeve van de
provinciale taak’);
» nieuwe Brzo-bedrijven, zowel n.a.v. wijziging van het Brzo 2015 en
bedrijven die voorheen onder het gemeentelijk bevoegd gezag vielen: het
voorafgaand aan een overdracht naar repressieve handhaving uitvoeren
van een toets op het in werking zijn van de vergunning (art. 20.8 Wm) en
het daarover adviseren / informeren van normstellers en repressieve
handhavers; ;
» handhavend optreden tegen Wabo-overtredingen conform landelijke
handhavingsstrategie;
» handhavend optreden tegen Brzo-overtredingen conform de landelijke
Brzo-handhavingsstrategie;
» het behandelen van gedoogverzoeken;
» het behandelen van handhavingsverzoeken.
Rapportages die door de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden opgesteld
n.a.v. incidenten, beoordelen en indien noodzakelijk verbeteringen /
aanbevelingen opnemen als input in het toezichtproces. Hierover wordt de
provincie via het beleidskader geïnformeerd.
Een aantal bedrijven behoeft vanwege hun hinderaspecten, nalevingscultuur
en/of complexe handhavingssituatie extra aandacht in het toezichts- en
handhavingstraject. Hiertoe kan het casemanagement worden ingezet.
Voordat het casemanagement op een bedrijf wordt toegepast ontvangt de
opdrachtgever een projectplan. Hierin is minimaal terug te lezen welke
doelen dienen te worden bereikt, welke activiteiten daarvoor worden
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ondernomen en welke personen zich met de case gaan bezighouden.
Tijdens het uitvoeren van het casemanagement dient de provincie
meegenomen te worden in het proces (bestuurlijk via zakenlijst en ambtelijk).
Zo nodig wordt hiertoe een aanvullende deelopdracht verstrekt.
Extra aandacht in 2019:
» Check vergunningplicht Wet natuurbescherming
» Nieuwe beleidsregel “Beoordeling geurhinder omgevingsvergunning
industriële bedrijven Noord-Brabant 2018” voor zover dit in de vergunning
is verwerkt;

Kwantiteit

»
»

Landelijk project Age-ing van installaties als speerpunt bij Brzo-inspectie.
Meer onaangekondigde Wabo-inspecties.

»
»

Circa 75 Brzo-inspecties
Daarnaast circa 117 Wabo-controles op overige regels gesteld bij of
krachtens de Wabo
Circa 75 onaangekondigde controles bij Brzo- en RIE4-bedrijven
Circa 6 beoordelingen Veiligheidsrapportages afronden en ca 4 nieuwe in
behandeling nemen.

»
»

In de onderstaande opdrachtwaarden is het budget opgenomen voor de
werkzaamheden die betrekking hebben op toezicht BRIKS overeenkomstig
het voorstel van de omgevingsdiensten van 2 november 2018. Dit betekent
budget voor het realisatietoezicht bouw naast het regulier toezicht en
handhaving BRIKS.
Omvang

75 Brzo-bedrijven en 7 RIE4-bedrijven.

Kennis en
vaardigheden

Opleiding, kennis en ervaring conform Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 en conform
eisen BRZO+.

Kwaliteit

»
»

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

»
»

Het Brzo-toezicht dient afgestemd te worden op en zoveel mogelijk te
worden geïntegreerd met het toezicht op de overige Wabo-regels.
Generieke kwaliteitseisen uit deel A, aangevuld met de kwaliteitseisen uit
de BRZO+.
De feitelijke naleving door de doelgroep.
Over deze deelopdracht dient vóór 1 april 2020 te zijn gerapporteerd via
het Jaarverslag.

Het budget dat wordt ingezet voor het realisatietoezicht bouw dient separaat
gemonitoord en gerapporteerd te worden in verband met het kunnen bepalen
van de kostendekkendheid van de leges.
Waarde van de
deelopdracht

OMWB
C 2.474.000

ODBN

ODZOB
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deelopdracht
PNB-2019-302

basistaak

Naam

Toezicht op en handhaving van de naleving van PGS 29

Omschrijving

Met het project ’Landelijke aanpak en afstemming PGS 29’ wordt opvolging
gegeven aan de projecten Taskforce PGS 29 (Buncefield) en het LatRbproject Tankopslag PGS 29. In dit project is de scope uitgebreid tot alle
PGS 29-inrichtingen.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een werkwijze implementatie
PGS 29 periode 2016-2022 opgesteld. Hierin wordt voor het bedrijfsleven
een integrale aanpak geschetst voor de implementatie van de PGS 29maatregelen, inclusief de implementatietermijnen voor bestaande
installaties.
De werkzaamheden bestaan uit het projectmatig, gezamenlijk met
brandweer, Inspectie SZW en andere handhavingspartners toezicht houden
op en handhaven van de naleving van PGS 29.
Er is landelijk een toezichtplan met prioritaire voorschriften benoemd, waar
het Wabo-toezicht zich op moet richten en waarbij de stand van zaken met
betrekking tot toezicht, handhaving en vergunningverlening in kaart is
gebracht. Op basis van dit toezichtsplan worden vervolginspecties
uitgevoerd bij de bedrijven die PGS 29-tanks hebben. Voor de wijze van
inspecteren worden de landelijke afspraken gevolgd. Bij PGS 29 wordt de
landelijke handhavingstrategie gevolgd. Uit oogpunt van continuïteit en gelet
op het zwaartepunt van de werkzaamheden brengen wij de projectleiding
onder bij de OMWB.

Kwantiteit

»
»
»

»

»

m

verzoektaak
structureel

d

verzoektaak
incidenteel

Invulling geven aan Werkwijze implementatie PGS 29 periode 2016 2022 opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
Beoordelen van GAP-analyses op basis van de nieuwe PGS 29 - 2018;
Vervolg PGS 29 inspectie op basis van de bevindingen (opdracht PGS
29 - 2017), benodigde opvolgingsacties voor het ongedaan maken en zo
nodig bestraffen van overtredingen. Het belang van het treffen van de
noodzakelijke maatregelen met het oog op de arbeidsveiligheid, de
bescherming van het milieu, de brandveiligheid en een effectieve
rampenbestrijding is evident.
Een evaluatieverslag van het project “Landelijke aanpak en afstemming
PGS 29” waarin de resultaten vanaf de start tot de evaluatiedatum zijn
opgenomen.
Een advies voor het vervolg van het project.

Omvang

20 actieve bedrijven met tankopslagen (Monitoringslijst 2018) waarbij 10
bedrijven diepgaand worden geïnspecteerd.

Kennis en vaardigheden

Ruime kennis van en toezichtervaring met PGS 29

Kwaliteit

»
»
»

d

Werkwijze implementatie PGS 29 periode 2016 - 2022 opgesteld door
het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De controles bij de 10 PGS 29-inrichtingen worden in overleg met de
overige partners uitgevoerd, indien mogelijk onaangekondigd.
In de PGS 29 wordt veel verwezen naar normen zoals NFPA. Tijdens
voorgaande inspecties is gebleken dat de aantoonbaarheid soms te
wensen overlaat. Tijdens de verdiepingsinspecties is er meer tijd om dit
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uitgebreid te onderzoeken, ook omdat de NFPA normen in de PGS
29:versie 2016 zijn gewijzigd. Ook is er veel verschil in het aantal
tankopslagen bij het ene en het andere bedrijf. Daar dient rekening mee
te worden gehouden. De steekproef wordt daardoor beter (risicogericht).
Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportage eisen in deel A)

Het evaluatieverslag en het advies voor het toezicht in 2020 dienen voor
1 september 2019 te zijn overgelegd.

OMWB

Waarde van de
deelopdracht

ODBN

ODZOB

e 33.100

Deelopdracht
PNB-2019-303

basistaak

Naam

Beheer van het systeem Amice

Omschrijving

»

»

»

d

verzoektaak
structureel

IE

verzoektaak
incidenteel

d

Het (ondersteunen bij het) beheren van het systeem Amice ten behoeve
van het toezicht op en de handhaving van het Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Volgens het met lenM
gesloten convenant dienen provincies zorg te dragen voor een zodanig
niveau van handhaving dat het meldsysteem adequaat kan functioneren.
Adequaat wil zeggen dat de informatie in Amice volledig, correct en
actueel is. Concreet betekent dit dat de rappelleringen van LMA worden
doorgezet naar de omgevingsdiensten, waarna deze worden uitgezet bij
de toezichthouders door twee vaste aanspreekpunten Amice binnen de
omgevingsdiensten. Daarnaast betreft het ondersteuning van collega’s of
externe partners bij gebruik van Amice en toetsing van Amice-gegevens
(o.a. ketentoezicht).
Het toetsen van de aanvragen van verwerkingsnummers en de mutaties
daarvan. LMA krijgt verzoeken binnen van de bedrijven in het werkgebied
van de desbetreffende omgevingsdienst en de omgevingsdienst is
namens het bevoegd gezag verplicht om binnen vijf werkdagen aan te
geven of het verzoek in overeenstemming is met de vergunde situatie.
Voor het ontvangen en uitzetten van deze verzoeken zijn medewerkers
binnen de omgevingsdienst aangewezen.
Het vertegenwoordigen van de provincie in het Landelijk overleg
Administratief Toezicht (LAT) door de OMWB, andere ad hoc
werkgroepen en bijeenkomsten van LMA en zorgdragen voor
kennisuitwisseling tussen de andere Brabantse omgevingsdiensten
onderling (signaalfunctie versterken).

Omvang

In totaal zijn er bij de OMWB 125, bij de ODBN 45 en bij de ODZOB 67
provinciale inrichtingen meldingsplichtig (tegen 11 gemeentelijk binnen de
OMWB die melden in Amice).
Daarnaast zijn er in Amice gegevens opgenomen over alle provinciale
inrichtingen als zijnde ontdoener van afvalstoffen. De gegevens worden ook
gebruikt bij de E-PRTR beoordelingen.

Kennis en

»

Toegang tot en specifieke kennis over Amice.
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vaardigheden

»

Kwaliteit

»

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Tijdsbesteding ten behoeve van beheer Amice, landelijke overleggen en
werkgroepen dienen te worden weergegeven in de termijnrapportages.

Waarde van de
deelopdracht

Kennis over de werkingssfeer van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen
en gevaarlijke stoffen.
» Kennis over Eural, inzamelaarsregeling en route-inzameling.
Kennis over e-herkenning en het beheer van de accounts hiervoor.
Voldoen aan het ‘convenant melden bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen
2017’ dat op 15 december 2015 werd afgesloten tussen de
Staatsecretaris van lenM, de VNG en het IPO. (zie omschrijving)

OMWB

ODBN

ODZOB

e 13.300

e 10.400

e 10.600
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deelopdracht
PNB-2019-304

basistaak

Naam

Voorbereidende werkzaamheden voor sluitingsverklaringen en het toezicht
en handhaving ter voorbereiding op sluiting van Wm-stortplaatsen en
baggerspeciedepots

Omschrijving

In de voorbereiding op de sluiting van Wm-stortplaatsen doorloopt de
provincie samen met de exploitant een sluitingsproces. Met sluiting wordt
bedoeld, het moment dat de stortplaats conform Wm artikel 8.47 gesloten is
en de onderliggende vergunning om te storten is ingetrokken.
Het is noodzakelijk dat tijdig in het sluitingsproces duidelijk is wat het oordeel
van de OMWB is over activiteiten waarvoor na de sluiting eventueel nog een
vergunning is vereist.
Deze deelopdracht heeft betrekking op werkzaamheden die rechtstreeks zijn
te relateren aan de voorbereiding van de sluiting van Wm-stortplaatsen
uitgevoerd door toezicht. Het betreft de volgende werkzaamheden:
» bijdragen aan overleggen inzake het sluitingsproces (wordt getrokken
door vergunningverlener en komt als zodanig terug in opdracht
Vergunningverlening Wabo);
» beoordelen van de vergunningsituatie in relatie tot de sluiting van de
inrichting tot aan het daadwerkelijke moment van sluiting (naleving,
aanwezigheid van vereiste rapportages en overige vereisten);
» Toezicht stemt af met vergunningverlening over te nemen
vervolgstappen.

Kwantiteit

Deelname aan overleggen (voornamelijk werkgroep vergunningverlening,
technische overleggen en stuurgroepen) en de beoordeling van rapportages
die niet voortkomen uit de deelopdracht “Toezicht op en handhaving van de
Wabo bij RIE-inrichtingen” maar rechtstreeks te relateren zijn aan de
aankomende sluiting van Wm-stortplaatsen.

Omvang

Er bevinden zich in 2019 drie Wm-stortplaatsen in het sluitingstraject:
» deponie Zevenbergen te Zevenbergen (gemeente Moerdijk) met een
separate inrichting voor stortgasverwerking.
» deponie Gulbergen te Geldrop (gemeente Nuenen) met een separate
inrichting Carbiogas voor stortgasverwerking en -opwerking.
» stortplaats Vlagheide te Schijndel

Kennis en
vaardigheden

Opleiding kennis en vaardigheden conform kwaliteitscriteria 2.1.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB
C 20.300

lx]

verzoektaak
structureel

ODBN

Ü

verzoektaak
incidenteel

Ü

ODZOB
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deelopdracht
PNB-2019-305

basistaak

lx]

Naam

Toezicht op en handhaving van Wm-stortplaatsen en baggerspeciedepots
met een sluitingsverklaring

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht bij Wm-stortplaatsen en
baggerspeciedepots met een sluitingsverklaring op de naleving van de
regels gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhavingsmiddelen optreden tegen overtredingen.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het onderzoeken van, adviseren over en opvolging geven aan klachten
en ongewone voorvallen,
» het behandelen van gedoogverzoeken,
» het behandelen van handhavingsverzoeken.

Kwantiteit

6 eerste controles en de op basis van de bevindingen benodigde
opvolgingsacties voor het ongedaan maken en zo nodig bestraffen van
overtredingen.

Omvang

Er zijn twee stortplaatsen met een sluitingsverklaring te weten: Stortplaats
Nyrstar te Budel en het baggerspeciedepot Dintelsas te Dinteloord.
De stortplaats Nyrstar te Budel is vanwege nazorggerelateerde activiteiten
nog een Wabo-inrichting (in 2019 naar verwachting in het kader van
hergebruik uitgebreid met een zonnepark).

verzoektaak
structureel

Ü

verzoektaak
incidenteel

Ü

Boven het baggerspeciedepot Dintelsas zijn twee Wabo-inrichtingen
bestaande uit twee jachthavens.
Kennis en
vaardigheden
Waarde van de
deelopdracht

Opleiding, kennis en vaardigheden conform kwaliteitscriteria 2.1
OMWB

ODBN

ODZOB

e 5.700

deelopdracht
PNB-2019-306

basistaak

X

verzoektaak
structureel

ü

verzoektaak
incidenteel

ü

Naam

Toezicht en handhaving van voormalige stortplaatsen

Omschrijving

Aan het hergebruik van voormalige stortplaatsen (dat zijn stortplaatsen waar
tot uiterlijk 1996 afval is gestort) zijn in de Provinciale Milieuverordening 2010
(PMV) regels gesteld. Hierop is een melding- en ontheffingsregime van
toepassing.
Deze deelopdracht omvat het houden van risicogericht toezicht op de
naleving van regels gesteld bij of krachtens de PMV en het met
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen optreden tegen
overtredingen.

Kwantiteit

60 eerste controles en de op basis van de bevindingen benodigde
opvolgingsacties voor het ongedaan maken en zo nodig bestraffen van
overtredingen.
Toelichting: In de aanlegfase dienen ontheffingen 3 keer en meldingen 2
keer te worden gecontroleerd. In de gebruiksfase dient 1 keer per 6 jaar bij
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iedere locatie te worden vastgesteld of het gebruik in overeenstemming is
met de aanvraag en de gebruikbeperkende voorschriften worden nageleefd
(nazorg). De betreffende locaties worden door de opdrachtgever
aangeleverd.
Omvang

Voor hergebruik van voormalige stortplaatsen worden jaarlijks 5 ontheffingen
verleend en 12 meldingen geaccepteerd.
De totale werkvoorraad bestaat uit 34 ontheffingsplichtige voormalige
stortplaatsen.

Kennis en
vaardigheden

Opleiding kennis en vaardigheden conform kwaliteitscriteria 2.1.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB
e 25.600

deelopdracht
PNB-2019-307

basistaak

d

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

d

Naam

Toezicht op en handhaving bij vuurwerkevenementen

Omschrijving

a. Ontbrandingstoestemmingen
Het houden van risicogericht toezicht op de naleving van
ontbrandingstoestemmingen voor grote vuurwerkevenementen en het met
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen optreden tegen
overtredingen. Het behandelen van handhavingsverzoeken is inbegrepen.
b. Meldingsplichtige vuurwerkevenementen
Het houden van risicogericht toezicht op meldingsplichtige
vuurwerkevenementen en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhavingsmiddelen optreden tegen overtredingen volgens de landelijke
handhavingstrategie.
De volgende uitgangspunten gelden voor het onder a en b bedoelde
toezicht:
» Met behulp van een beslisboom gebaseerd op risicogericht toezicht
worden de evenementen geselecteerd.
» ontbrandingen met pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (binnen
evenementen), waarbij repeterende evenementen aan de orde zijn,
worden niet meer dan één keer bezocht; bij voorkeur de eerste dag.
» festivals met meerdere ontbrandingen en opbouwmomenten gedurende
een aantal dagen (geen multiple evenementen) worden meerdere keren
bezocht gedurende de opbouw en verschillende ontbrandingen omdat
het niet mogelijk is om de controle aaneensluitend uit te voeren.
In afwijking van de landelijk handhavingsstrategie zijn de volgende afspraken
gemaakt ten aanzien van de interventiematrix die toegepast wordt voor
zowel a als b.
1. onomkeerbare overtreding (intrekken vergunning 1 stilleggen 1 pv )
2. omkeerbare overtreding ( stilleggen 1 pv )
3. correctie (bestuurlijk gesprek)
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De overtredingen zoals hierboven benoemd zullen conform de landelijke
handhavingsstrategie in de richting van de opdrachtgever worden
gerapporteerd.
Indien een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is
afgegeven voor en vuurwerkevenement dient deze in het toezicht te worden
meegenomen.
Kwantiteit

a. 36 eerste controles
b. 36 eerste controles

Omvang

a. 55 ontbrandingstoestemmingen per jaar
b. 145 ontbrandingsmeldingen per jaar

Kennis en
vaardigheden

Pyrotechnische kennis bijvoorbeeld verkregen via de cursus ‘Toestemming
verlenen en bezigen van Vuurwerk’ van de Hogeschool te Utrecht.
Er zal bijscholing dienen plaats te vinden in verband met nieuwe
ontwikkelingen op productgebied en wetgevingsgebied.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Over deze deelopdracht dient vóór 1 juni 2020 te zijn gerapporteerd.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB

e 106.800
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Ü

verzoektaak
structureel

lx]

deelopdracht
PNB-2019-308

basistaak

verzoektaak
incidenteel

Ü

Naam

Toezicht op en handhaving van de Wet luchtvaart

Omschrijving

Het houden van risicogericht landzijdig toezicht op de naleving van de
ingevolge de Wet luchtvaart geldende:
» luchthavenbesluiten;
» luchthavenregelingen, en
» de door GS verleende ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik
(de zogenaamde TUG-ontheffingen);
en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen
optreden tegen overtredingen.
Voor het vormgeven van het risicogericht toezicht dient gebruik te worden
gemaakt van het in 2013 door de OMWB opgestelde en in 2016 herziene
toezicht- en handhavingsplan Wet luchtvaart.
Het behandelen van handhavingsverzoeken is inbegrepen.

Kwantiteit

In 2019 zullen de volgende producten en diensten geleverd worden:
» een controle bij elk van de 2 terreinen met een luchthavenbesluit en een
controle bij elke van de 2 terreinen met een luchthavenregeling (dit
toezicht dient zo veel mogelijk gecombineerd te worden met het Wabotoezicht op deze terreinen),
» 26 eerste controles van TUG-ontheffingen,
» een (tussentijdse) rapportage waarin de resultaten van toezicht en
handhaving alsmede een beknopte evaluatie van de werkzaamheden is
opgenomen.
In de opdracht is nog geen rekening gehouden met het al dan niet wijzigen
van de wetgeving omtrent drones. Wanneer deze in de wetgeving
opgenomen zullen worden, zal het aantal TUG-ontheffingen en toezicht
daarop wellicht toenemen.

Omvang

»
»
»

2 terreinen met een luchthavenbesluit
3 terreinen met een luchthavenregeling
Circa 422 TUG-ontheffingen per jaar

Kennis en
vaardigheden

»

Kennis van de Wet luchtvaart en de bevoegdheden van GS op grond van
deze wet.
Kennis van de onderliggende regelgeving in relatie tot deze taak.

»
Kwaliteit

Het streven is om een naleefgedrag van 950Zo te realiseren.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Over deze deelopdracht dient vóór 1 september 2020 te zijn gerapporteerd.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB

C 56.900

66

lx]

basistaak

Naam

Uitvoering SMOG-regeling

Omschrijving

Het Brabantbreed uitvoering geven aan de actuele Smogregeling aan de
hand van het ‘Draaiboek Smog en luchtkwaliteit 2015 Noord-Brabant’ (zie
digitale werkomgeving). Een en ander op aangeven van het RIVM.

Kwantiteit

»
»

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-309

verzoektaak
incidenteel

Signaleren, communiceren en deelnemen aan het SMOG-team bij
bereiken van bepaalde drempelwaarden.
Actualiseren en beheer van het provinciale “draaiboek smog en
luchtkwaliteit” en uitvoering van de provinciale taken die daarin zijn
verwoord.

Omvang

Het gehele grondgebied van Noord-Brabant

Kennis en
vaardigheden

»
»
»

Kwaliteit

Voor de uitvoering van de Smogregeling dient de omgevingsdienst 24-uur
per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn.

Waarde van de
deelopdracht

Ü

Basiskennis atmosferische processen en luchtkwaliteit
Kennis van de actuele Smogregeling en het provinciale draaiboek
Kennis van meetnetten luchtkwaliteit van Provincie (beheerd door
OMWB) en landelijk meetnet.

OMWB
e 8.900

ODBN

ODZOB
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Naam

Handhaving PMV-verbod op varend ontgassen

Omschrijving

In de PMV is een verbod opgenomen op het ontgassen van benzeen en
benzeenhoudende stoffen op het Hollandsch Diep en aangrenzende
vaarwegen.
Samen met de provincie Zuid-Holland, de overige betrokken
omgevingsdiensten (DCMR en OZHZ) en de Havenmeester Rotterdam, is in
2015-2016 een handhavingprotocol opgesteld, met daarin eenduidige
afspraken over de werkwijze en samenwerking bij toezicht en handhaving.
De inzet van Noord-Brabant is om optimaal gebruik te maken van de
bestaande inzet en expertise van het korps landelijke politie, DCMR,
havenbedrijf Rotterdam en het Functioneel Parket/OM.
Onder deze deelopdracht vallen eveneens de gerelateerde werkzaamheden.
Het gaat hierbij om de noodzakelijke beleidsondersteuning en
coördinatie/monitoring ten behoeve van de handhaving van het PMV-verbod.
Deze werkzaamheden kunnen omvatten:
» Advisering gedeputeerde en provinciaal bestuur
» Afstemming met andere provincies en andere partners: OM/FP,
Havenbedrijf HCC, Politie, RWS;
» Afstemming met provincie inzake PMV, handhaving en communicatie
over het verbod;
» Monitoring, implementatie en coördinatie van de handhaving op het
verbod.

Kwantiteit

In verband met het specialistische karakter van de handhaving op varend
ontgassen wordt deze zoveel mogelijk uitgevoerd door andere bevoegde
gezagen en handhavingspartners. Zo nodig dient er ook deskundigheid
vanuit de OMWB te worden ingezet, zoals bij het opstellen van een PV en het
uitvoeren van controleacties. De personele inzet is afhankelijk van het aantal
overtredingen, waartegen wordt opgetreden. Afhankelijk van de situatie is dit
40 - 80 uur per PV, inclusief voortraject en follow-up. In overleg met de
OZHZ is een voorlopige schatting gemaakt van 3 PV’en per
omgevingsdienst.
Inzet uitvoering:
» 3 proces-verbalen
» Deelname aan controleacties, incl. voorbereiding
» Monitoring, implementatie en coördinatie
» Beleidsondersteuning en deelname ambtelijke werkgroep ontgassen.

Omvang

Naar schatting circa 2.763 ontgassingen in Nederland, waarvan 950 in ZuidHolland, inclusief Hollandsch Diep bij Moerdijk (CE-Delft, 2016).

Kennis en
vaardigheden

Uitvoering: BOA-bevoegdheid, vaardigheden mbt samenwerking en uitvoeren
nieuwe taak. Kennis mbt emissies en stoffen. Coördinatie: Coördinerende en
implementatievaardigheden. Beleidsondersteuning: Samenwerken met
andere organisaties, bestuurlijke gevoeligheid, kennis van beleidsprocessen.
OMWB

verzoektaak
structureel

ODBN

Ü

lx]

basistaak

Waarde van de
deelopdracht

Ü

verzoektaak
incidenteel

deelopdracht
PNB-2019-310

ODZOB

C 39.600
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ū

Deelopdracht
PNB-2019-311

basistaak

verzoektaak
structureel

Naam

Toezicht op en handhaving van energievoorschriften bij de provinciale

ū

verzoektaak
incidenteel

Wabo-inrichtingen
Omschrijving

Deze deelopdracht 311 volgt op de aanvullende opdrachten PNB-2018-616/
-617/-618. De aanvullende opdrachten uit 2018 zien op het beoordelen van
de energiebesparingsonderzoeken, en het akkoord bevinden ervan. Ook valt
de eventuele repressieve handhaving om het energiebesparingsonderzoek
af te dwingen onder de aanvullende opdracht 2018.
Opdracht 311 vangt aan nadat bovengenoemde werkzaamheden voor een
betreffende inrichting zijn voltooid.
Opdracht 311:
»

»
»

»

Beoordelen van vierjaarlijkse energiebesparingsonderzoeken zoals
voorgeschreven in de geactualiseerde vergunningvoorschriften, EED en
MJA;
Beoordelen van voortgangsrapportages over de uitvoering zoals
voorgeschreven in de geactualiseerde vergunningvoorschriften en MJA;
4-jaarlijkse controle op energie. Voor bedrijven met een groot
besparingspotentieel een afzonderlijke specifieke energiecontrole, voor
overige bedrijven is dat extra aandacht voor energie binnen reguliere
controles; Alle midden- en grootverbruikers van energie (m.u.v. MJA)
worden ten minste één keer in de vier jaar gecontroleerd op naleving van
energiebesparingsvoorschriften. Grootverbruikers ^ 200.000 kWh en/of
> 75.000 m Aeq) van energie krijgen een specifieke energiecontrole van
een gespecialiseerd toezichthouder. Bij middenverbruikers ^50.000 kWh
en/of > 25.000 m Aeq) wordt tijdens een integrale controle extra
aandacht besteed aan energie. Voor MJA bedrijven neemt RVO het
voortouw, zij nodigen het bevoegd gezag uit deel te nemen aan een
controle bij door hen geselecteerde MJA-bedrijven. Zodra dit aan de orde
is neemt RVO contact op met de betreffende Omgevingsdienst.
Monitoring: het opbouwen van een systeem voor databeheer &
informatie-analyse en het meten de voortgang in termen van
energiebesparing en CO2-reductie.

Kleinverbruikers van energie (verbruik < 50.000 kWh en ^5.000 m Aeq)
vallen buiten de opdracht.
Kwantiteit

De hieronder genoemde aantallen zijn indicatief. De aantallen zullen zonder
toestemming van de provincie niet overschreden worden. De haalbaarheid
van de uitvoering is onder meer afhankelijk van de mogelijkheden om
deskundige capaciteit in te huren. De voortgang van de uitvoering zal door
de omgevingsdiensten worden bewaakt en bij (dreigende) knelpunten zal de
provincie geïnformeerd worden. Dit kan in overleg leiden tot wijzigingen van
de projectfasering en/of planning. Ook wijzigingen in wet- en regelgeving of
het landelijk instrumentarium kunnen aanleiding geven tot overleg over
tussentijdse aanpassing van de opdracht.
OMWB

Specifieke energiecontrole

10

ODBN

ODZOB

6

5

Totaal

21
69

Beoordelen
voortgangsrapportages

30

5

12

47

Omvang

Ca 210 (OMWB), 112 (ODBN) en 81 (ODZOB) inrichtingen

Kennis en
vaardigheden

Opleiding, kennis en vaardigheden conform de landelijke kwaliteitscriteria.
Het energietoezicht voor 2019 vereist specifieke deskundigheid van
(industriële) processen en besparingsmogelijkheden. In het dedicated team
wordt de deskundigheid binnen de Brabantse Omgevingsdiensten gebundeld
en uitgebouwd. Indien nodig en voor zover mogelijk wordt deskundige
capaciteit ingehuurd.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

In de reguliere termijnrapportages, over de voortgang van de
werkzaamheden door een vooraf tussen de diensten en de provincie
vastgesteld format. Daarnaast bespreken diensten en provincie elk jaar de
inhoudelijke voortgang.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB

C 57.200

C 24.000

C 22.400

70

lx]

basistaak

Naam

Toezicht en handhaving Wet natuurbescherming onderdeel houtopstanden

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht op de naleving van de regels gesteld bij
of krachtens de Wet natuurbescherming voor houtopstanden en het met
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen optreden tegen
overtredingen. De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» Het behandelen van handhavingsverzoeken.
» Administratief afhandelen van meldingen van voorgenomen vellingen

Kwantiteit

»

»

»
»

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-350

verzoektaak
incidenteel

Ü

Het uitvoeren van vellingregistraties, vellingcontroles herplantinspecties,
en aanslaginspecties op basis van ‘Risicogerichte prioritering en
bijbehorende toezichtsaanpak Boswet’.
Het behandelen van circa 70 illegale vellingen en niet voldoen aan de
herplantplicht die op basis van ingekomen klachten of voortkomen uit het
toezicht.
Administratief afhandelen van circa 250 meldingen van voorgenomen
vellingen
Beoordelen jaarlijkse rapportage van StaatsBosbeheer inclusief advies

Omvang

Jaarlijks worden er circa 250 meldingen van voorgenomen vellingen
ontvangen. Daarnaast zijn er een onbekend aantal illegale vellingen; jaarlijks
worden door derden ca. 50 mogelijk illegale vellingen gemeld.
Er zijn ca 1.100 lopende dossiers relevant. Hierin zitten circa 250
herplantverplichtingen en circa 180 zaken waarvan de aanslag van de
herplant vastgesteld kan worden.

Kennis en
vaardigheden

»
»

Waarde van de
deelopdracht

Kennis van bosbeheer verkregen via bv de opleiding ‘Handhaving Bos,
Natuur en Landschap’ of de Bosbouwopleiding van Helicon.
BOA-bevoegdheid
OMWB

ODBN
C221.500

ODZOB
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Ü

verzoektaak
structureel

lx]

deelopdracht
PNB-2019-351

basistaak

verzoektaak
incidenteel

Ü

Naam

Toezicht en handhaving Wet natuurbescherming onderdeel faunabeheer;
(schadebestrijding, overlastbestrijding en faunabeheer)

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht op de naleving van de regels voor
schadebestrijding, overlastbestrijding en faunabeheer zoals gesteld bij of
krachtens de Wet natuurbescherming (Wnb), onderdeel schadebestrijding,
overlastbestrijding en faunabeheer (hoofdstuk 3) en het met
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen optreden tegen
overtredingen. Het behandelen van handhavingsverzoeken is bij de
werkzaamheden inbegrepen.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» Het uitvoeren van toezicht en handhaving volgens de ‘Risicogerichte
prioritering en bijbehorende toezichtaanpak Toezicht en handhaving
Wnb hoofdstuk 3’ van juli 2018.
» Het behandelen van handhavingsverzoeken
» Het behandelen van gedoogverzoeken
» Het toezicht houden bij de uitvoering van schadebestrijding met het
geweer
De Faunabeheer Eenheid Noord-Brabant (hierna FBE) is belast met de
coördinatie van de schadebestrijding in de provincie Noord-Brabant. Zij leidt
de door de PNB verstrekte ontheffingen door naar de grondgebruikers, in de
vorm van tijdelijke machtigingen.

Kwantiteit

Op basis van risicogerichte prioritering
» 190 controles (som van de eerste controles en de hercontroles), inclusief
coördinatie en afstemming met de FBE.

Kennis en
vaardigheden

»
»
»

Kwaliteit

De wijze van risicogericht prioriteren is beschreven de ‘Risicogerichte
prioritering en bijbehorende toezichtaanpak Toezicht en handhaving Wnb
hoofdstuk 3’ van juli 2018.

Waarde van de
deelopdracht

Soortenkennis flora en fauna
Kennis van de Wnb (in het bijzonder hoofdstuk 3)
BOA-bevoegdheid

OMWB

ODBN
e 151.700

ODZOB
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Ū

verzoektaak
structureel

IE

deelopdracht
PNB-2019-352

basistaak

verzoektaak
incidenteel

Ū

Naam

Toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming onderdeel
soortenbescherming

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht op de naleving van regels gesteld bij of
krachtens de Wet natuurbescherming (Wnb) en het met bestuursrechtelijke
en strafrechtelijke handhavingsmiddelen optreden tegen overtredingen, bij
inrichtings- en niet-inrichtingsgebonden activiteiten.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het behandelen van gedoogverzoeken;
» het behandelen van handhavingsverzoeken;
» Helpdesk ODBN vuurwerk in relatie tot opdracht 2018-103 Uitvoering
vuurwerktaken en in relatie tot opdracht 2018-100 Ontheffingen Besluit
geluidproducerende sportmotoren, alsmede advisering TUG
ontheffingen;
Toetsing aan de Wnb soortenbescherming vindt plaats door de
toezichthouder van de desbetreffende dienst. Indien het toezicht leidt tot een
vergunningprocedure, dan wordt de vergunningaanvraag in behandeling
genomen door de ODBN binnen de vergunning opdracht Wnb
soortenbescherming.

Kwantiteit

»
»
»
»

Kennis en
vaardigheden
Waarde van de
deelopdracht

14 (OMWB), 56 (ODBN) en 14 (ODZOB) eerste controles op
ontheffingen
10 (OMWB), 60 (ODBN) en 18 (ODZOB) handhavingsverzoeken en
meldingen
10 zaken strafrechtelijk onderzoek conform ontwikkelde LHS systematiek
Beleidsontwikkeling GAN 200 uur (n.a.v. GS dossier 04-09-2018)

Kennis soortenbescherming, van flora en fauna en inzicht in
storingsfactoren, ecologische kennis en achtergronden, juridische kennis en
BOA-bevoegdheid.
OMWB

ODBN

ODZOB

e 92.100

e 538.900

e 133.800
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lx]

basistaak

Naam

Project Intensivering toezicht veehouderijen, projectkosten

Omschrijving

Provincie intensiveert samen met de Brabantse deelnemende gemeenten
het toezicht op veehouderijen. Het project start 1 januari 2018. De bedoeling
is om binnen 3 jaar alle Brabantse veehouderijen bezocht te hebben op een
uniforme wijze en dat de verkregen informatie op een uniforme digitale wijze
wordt opgeslagen. De inzet van de provincie is erop gericht om de
bedrijfsbezoeken tevens te benutten om gegevens voor drie andere
projecten te verzamelen:
»
»
»

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-353

verzoektaak
incidenteel

Ü

‘vrijkomende agrarische bebouwing’; projectleiding bij de provincie
‘asbestdaken’ (een BPO-speerpunt); projectleiding bij de ODZOB, en
Inventarisatie vergunde ouderdom van stallen;

De diensten coördineren voor hun dienst de uitvoering van het project.
ODBN verzorgt de overall coördinatie, is projectleider en vervult de
vraagbaakfunctie voor o.a. gemeenten en andere partners. De provincie
faciliteert het project door de coördinatie/projectleiderskosten te dragen.
Kwantiteit

Het specifieke project omvat de volgende producten en diensten:
» een gezamenlijk MJIP waarin is aangegeven wie voor welke
bedrijfsbezoeken aan de lat staat en hoe de kosten daarvan zijn
toebedeeld. Het MJIP wordt aan de provincie voorgelegd, voordat het
wordt uitgevoerd.
» uniforme toezichtsaanpak met digitale checklisten.
» Het inrichten van een digitale informatievoorziening, die data-analyses
mogelijk maakt naar aanleiding van beleidsvragen van provincie en
gemeenten. De bestanden zijn deelbaar op SharePoint.
» een tussentijdse evaluatie op zowel het proces als de inhoud in de
maand december tbv de projectgroep/bestuurlijke begeleidingsgroep.
» ondersteunende activiteiten op het gebied van communicatie aan de
hand van een opgestelde communicatiestrategie en communicatieplan.
De producten dienen tot stand te komen in overleg met de deelnemers aan
het project (projectgroep).

Omvang

De Brabantse gemeenten (ca. 65) kunnen deelnemen via een
ondertekenende afsprakenkader.

Kennis en
vaardigheden

Projectleider voor het project bij ODBN, die beschikt over kennis en ervaring
op het gebied van handhavingssamenwerking en programmering van het
toezicht (niveau projectleider II). Communicatieadviseur voor het project bij
ODBN.

Waarde van de
deelopdracht
Aanvullende bepaling

OMWB

ODBN

ODZOB

e 11.600

e 38.100

e 12.500

Bedrag ODBN is inclusief e 5.700 out-of-pocket kosten.
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deelopdracht
PNB-2019-354

basistaak

d

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

d

Naam

Toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming onderdeel
gebiedsbescherming (veehouderijen)

Omschrijving

Het bij veehouderijen houden van risicogericht toezicht op de naleving van
regels gesteld bij of krachtens de Wet natuurbescherming (Wnb), onderdeel
gebiedsbescherming voor veehouderijen en de Verordening
Natuurbescherming en Natura 2000 Noord-Brabant.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» Opstellen van een inspectieplan, rekening houdend met het project
Intensivering toezicht veehouderijen (ITV), nml. binnen 3 jaar alle
veehouderijen bezoeken, uniforme toezichtsaanpak, digitale checklists en
digitaal vastleggen van verkregen toezichtsgegevens.
» Onderdeel van toezicht betreft ook:
Het beoordelen van ingediende meldingen PAS op juistheid;
Project ITV:
o
inventarisatie vergunde ouderdom stalsystemen;
o
wanneer een gemeente niet participeert in het project ITV, bij
het toezichtsbezoek vastleggen van gegevens over VAB’s (**);
Uitvoeren controle op loze ontwikkelruimte in Wnb(PAS)vergunningen binnen de reguliere programmering. Daar waar de
tweejaartermijn is verlopen wordt tijdens de controle en via historisch
onderzoek bewijslast verzameld voor de evt. geconstateerde
onbenutte ontwikkelingsruimte.
» In het toezicht dient, daar waar van toepassing, aandacht te worden
gegeven aan het functioneren van combi-luchtwassers
» Het optreden tegen overtredingen met de inzet van bestuursrechtelijke of
strafrechtelijke middelen.
» Het behandelen van gedoogverzoeken en van handhavingsverzoeken.

Kwantiteit

Toezicht en handhaving omvat:
» Risicogericht uitvoeren van toezichtscontroles en de op basis van de
bevindingen benodigde opvolgingsacties voor het ongedaan maken en
zo nodig bestraffen van overtredingen.
» De programmering dient gebaseerd te zijn op het door Gedeputeerde
Staten op 11 september 2012 vastgestelde toezichtsprogramma. Daarbij
wordt in de planning rekening gehouden met het streven van de provincie
om in de periode tot 31 december 2020 alle agrarische bedrijven
minimaal 1 keer te hebben bezocht.
» In 2018 hebben de drie diensten de geraamde aantallen controles niet
volledig gerealiseerd. ODBN heeft de prognose gehaald, OMWB heeft ca
750Zo prognose gehaald, ODZOB heeft ca 7507o prognose gehaald.
» In 2019 worden de volgende initiële aantallen uitgevoerd, een en ander
op basis van een evenredige verdeling over de drie programmajaren:
OMWB: 335 eerste controle bij 335 veehouderijen,
ODBN: 396 eerste controle bij 396 veehouderijen, en
ODZOB:397 eerste controle bij 397 veehouderijen.
» Deze aantallen en de bijbehorende opdrachtwaarden staan los van de

75

»

»

Omvang

opgelopen achterstanden in 2018.
De benodigde inhaalslag wordt via een aanvullende opdracht in de
desbetreffende omgevingsdienst belegd op het moment dat perspectief
bestaat op de uitvoering hiervan. Uitgangspunt is dat alle veehouderijen
binnen 3 jaar, dus voor 31 december 2020, zijn bezocht.
Het handelingsperspectief op de inhaalslag komt uiterlijk in de T1verantwoordingsperiode van 2019 beschikbaar. De benodigde financiële
middelen voor de uitvoering wordt geput uit de restantbudgetten PNB2018-354.

Circa 9.914 inrichtingen (zie provinciale database MPM of WEBBvB).
In Brabant zijn er ruim 3829 veehouderijen die na 25 mei 2010 zijn uitgebreid
en die qua emissie-reducerende maatregelen rechtstreeks onder de werking
van de Verordening Natuurbescherming vallen. De verdeling van deze
bedrijven over de werkgebieden van de omgevingsdiensten is als volgt:
» OMWB: 999 veehouderijen,
» ODBN: 1.431 veehouderijen, en
» ODZOB:1.399 veehouderijen.
Eventuele onjuistheden in de aantallen op basis van het WEBBvB worden in
een dialoogsessie geadresseerd en zo nodig in de programmering
meegenomen en gecorrigeerd.

Kennis en
vaardigheden

»
»

Kwaliteit

»

»
»
Waarde van de
deelopdracht

Toezichthouder moet beschikken over grondige kennis van veehouderij
en emissie-reducerende stalsystemen.
Toezichthouder beschikt over goede kennis van de werking van de PAS
en kan de rekentool Aerius calculator goed hanteren.
Alle inspecties vinden onaangekondigd plaats. Wanneer het aankondigen
van een bezoek het resultaat van een inspectie niet kan beïnvloeden
mag de controle worden aangekondigd.
Alle inspecties vinden plaats conform de laatste versie van de
Werkinstructie controle Wnb en de Verordening Natuurbescherming.
De gegevens zijn toegankelijk via SharePoint
OMWB
C 599.700

ODBN
C 748.400

ODZOB
C 761.000

(**) Nadere uitleg: Als een gemeente participeert in het project ITV wordt de
inventarisatie van gegevens over VAB’s en asbest gekoppeld aan de Wabovergunning. En de inrichtingen waar de provincie zelf bevoegd gezag is
vanuit de Wabo, wordt de inventarisatie van gegevens over VAB’s en asbest
uitgevoerd vanuit opdracht 300. In het geval dat een gemeente niet
participeert in het project, worden geen gegevens over asbest
geïnventariseerd maar wel over VAB’s in het kader van deze opdracht.
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deelopdracht
PNB-2019-355

basistaak

d

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

Naam

Toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming onderdeel
gebiedsbescherming (inrichtingsgebonden en niet-veehouderij)

Omschrijving

Het houden van risicogericht inrichtingsgebonden toezicht op de naleving
van regels gesteld bij of krachtens de Wet natuurbescherming (Wnb),
onderdeel gebiedsbescherming (inrichtingsgebonden en niet-veehouderij),

d

en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen
optreden tegen overtredingen.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het behandelen van gedoogverzoeken;
» het behandelen van handhavingsverzoeken;
» coördinatie, (landelijke) afstemming en (beleids-)ondersteuning;
» Bij de inspectie van bedrijven die niet beschikken over een Wnbvergunning wordt nagegaan of sprake is van vergunningplicht en bij
ontbreken daarvan wordt opgetreden;
» Het opvolgen van meldingen en signalen (groen gebieden) na eerste
analyse die heeft plaatsgevonden onder PNB 2019-500.
In deze opdracht gaat het om een diverse groep van bedrijven. De bedrijven
worden risico gericht bezocht aan de hand van de prioriteringsmethode
geplaatst op SharePoint. De prioriterings- en programmeringsmethodiek
wordt in 2019 geactualiseerd en actueel gehouden.
Beleidsondersteuning en coördinatie werkzaamheden:
De ODBN levert inhoudelijke ondersteuning aan provincie en neemt deel aan
(IPO)werkgroepen, op landelijk en regionaal niveau, om de provinciale
aanpak aangesloten te houden op de landelijke én provinciale
ontwikkelingen. Nieuw beleid en initiatieven worden verwerkt in de
uitvoeringsdocumenten zoals de genoemde prioriteringsmethodiek en de
werkinstructie voor toezicht en handhaving (niet veehouderij).
Kwantiteit

De
»
»
»
»

volgende aantallen worden verwacht:
OMWB: 50 eerste controles
ODBN: 50 eerste controles
ODZOB: 27 eerste controles
Beleidsondersteuningen coördinatietaken (460 uur ODBN, 40 uur
OMWB, 40 uur ODZOB)

Omvang

De totale omvang van het domein niet te bepalen. Er is geen zicht in de
hoeveelheid bedrijven of activiteiten die vergunningplichtig en/of
meldingsplichtig is en niet over een toestemming beschikt. In de prioritering
zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan deze groep aangezien die
de grootste risico’s oplevert. Iedere dienst stelt zelf de groep te controleren
inrichtingen samen.
Voor wat betreft de vergunde bedrijvigheid wordt geput uit de Lijst met Nbwet
(Wnb)-beschikkingen Inrichtingsgebonden activiteiten, niet zijnde
veehouderij. Deze lijst is opvraagbaar bij de ODBN.
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Kennis en
vaardigheden

»
»
»

Kwaliteit

»

»
Waarde van de
deelopdracht

Kennis van ecologie en de Wnb, de werking van de PAS en van de
rekentool Aerius calculator
Kennis op het gebied van de industrie, milieuwetgeving en industriële
luchtemissies.
Inzicht in de storingsfactor-effect-relatie om het effect van andere niet
aan stikstof gerelateerde verstoring te beoordelen.
De wijze van risicogericht prioriteren is beschreven in de
programmeringsmethodiek ‘Wet natuurbescherming, onderdeel
gebiedsbescherming (inrichtingsgebonden en niet-veehouderij)’. De
uitvoering, vindt plaats op basis van de Werkinstructie Light “Beknopte
aanpak voor toezicht op grond van de Natuurbeschermingswet op de
stikstofemissies afkomstig van industriële bedrijven.”
Het toezicht dient zo veel mogelijk integraal met het toezicht op de Wabo
plaats te vinden.
OMWB

ODBN

ODZOB

C 53.700

C 124.900

C 76.600
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lx]

basistaak

Naam

Toezicht op en handhaving van de Wet natuurbescherming onderdeel
gebiedsbescherming (niet inrichtingsgebonden)

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht op de naleving van regels gesteld bij of
krachtens de Wet natuurbescherming (Wnb), onderdeel gebiedsbescherming
en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen
optreden tegen overtredingen, bij niet-inrichtingsgebonden activiteiten.
Dit kunnen allerhande projecten zijn bijvoorbeeld voor de inrichting van een
Natura 2000-gebied maar ook andere ruimtelijke ingrepen die geen functie
hebben in het realiseren van de Natura 2000-doelen. Daarnaast wordt
toezicht gericht op een grote diversiteit aan activiteiten die een significant
negatief effect kunnen veroorzaken op de instandhoudingsdoelen. Dit
toezicht wordt uitgevoerd naar aanleiding van signalen (bijvoorbeeld klachten
of signalen uit het netwerk van Samen Sterk in Brabant) of geprogrammeerd
toezicht met handhavingspartners.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het behandelen van gedoogverzoeken;
» het behandelen van handhavingsverzoeken;
» coördinatie, afstemming en (beleids-)ondersteuning.
Wanneer bedrijven of handelingen in 2016 - 2018 zijn gecontroleerd en er
geen overdracht naar repressieve handhaving heeft plaatsgevonden, worden
deze in 2019 niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma.
De controles kunnen ook deels ingevuld worden in een gecoördineerde actie
met vooropgezet plan samen met andere handhavingspartners.
Controles van projecten of handelingen die juist zijn bedoeld om de Natura
2000-doelen te realiseren krijgen lage prioriteit in de programmering. Deze
worden steekproefsgewijs betrokken in het programma.

Kwantiteit

De programmering zal plaatsvinden op basis van verleende en geweigerde
beschikkingen met een risico op overtreding. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de Lijst met Nbwet (Wnb)-beschikkingen.
Aanvullend worden een aantal activiteiten gecontroleerd die mogelijk
vergunningplichtig zijn en niet beschikken over een vergunning.
Tenslotte wordt tezamen met andere partners deelgenomen in integrale
handhavingsacties in en rond Natura 2000-gebieden, zoals gezamenlijke
handhavingsdagen en estafettes. Denk bijvoorbeeld aan toezicht en
handhaving van de Deltawateren en de Biesbosch samen met partners uit
Zuid-Holland en Zeeland.
» toezicht verleende/geweigerde vergunningen: 14 inspecties
» toezicht nav signalen en meldingen: 18 inspecties
» Gezamenlijke handhavingsacties: 24 dagen

Omvang

De totale omvang van het domein is bij het opstellen van deze opdracht niet
te bepalen omdat er geen zicht is in de hoeveelheid bedrijven of activiteiten
die vergunningplichtig en/of meldingsplichtig is en niet over een toestemming
beschikt.

Kennis en
vaardigheden

»
»

Waarde van de
deelopdracht

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-356

verzoektaak
incidenteel

Ü

Kennis van ecologie en de Wnb
In geval van toezicht en handhaving van vrije veld activiteiten binnen de
grenzen van een Natura 2000-gebied: Boa-bevoegdheid.
OMWB

ODBN

ODZOB

e 65.000
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deelopdracht
PNB-2019-357

Basistaak

d

verzoektaak
structureel

lx]

verzoektaak
incidenteel

d

Naam

Cross Compliance

Omschrijving

De provincies en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het uitvoeren van
werkzaamheden die aanvullend zijn op het regulier toezicht op grond van de
Wet natuurbescherming (Wnb), onderdeel gebiedsbescherming en het
onderdeel houtopstanden. Het regulier toezicht wordt uitgevoerd op grond
van de opdrachten PNB 2018-350, 353, 354 en 355. De uitvoering van de
aanvullende werkzaamheden vindt plaats in afstemming met EZ/NVWA.
De aanvullende uitvoering bestaat uit 5 onderdelen:
1. Het uitvoeren van gespecialiseerd toezicht en handhaving conform de
landelijke Werkinstructies Cross Compliance bij bedrijven bij door de
NVWA geselecteerde bedrijven en het rapporteren hierover aan de
NVWA.
2. Het doorsturen van álle in het reguliere toezicht op de Wet
natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming) geconstateerde
overtredingen aan de NVWA (ook de bevindingen van inspecties die niet
op de door de NVWA geleverde lijst voorkomen).
3. Het doormelden aan de NVWA van de overtredingen Wnb, onderdeel
houtopstanden (niet voldoen aan meldplicht en/of herplantplicht).
4. Deelname in de landelijke werkgroep Cross Compliance (provincies en
NVWA) die de werkinstructies actualiseert en de afspraken tussen IPO
en de NVWA vastlegt.
5. De coördinatie over deze opdracht door de ODBN.
De werkzaamheden zijn gericht op:
» Het nakomen van de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt over de
uitvoering van de Cross Compliance.
» De effectiviteit van de handhaving van de Wet natuurbescherming,
onderdeel gebiedsbescherming én (voor de ODBN) onderdeel
houtopstanden te vergroten.

Kwantiteit

»

»

*

Per controle is 5 uur nodig voor specifiek aan Cross Complianceverbonden werkzaamheden. Het betreft-extra uren bovenop de reguliere
controle voor deze specifieke aanpak, extra rapportage per controle aan
de NVWA en afstemming op zaakniveau bij vragen van of aan de NVWA.
Aantal controles op basis van een medio april 2019 door de NVWA
aangeleverde lijst van gezamenlijk te controleren bedrijven. Verdeling
van bedrijven uit deze lijst vindt plaats op basis van regio waarin bedrijf is
gelegen Jaarlijks zitten er grote verschillen in aantal per regio. De
verwachting voor 2019 is:
45 controles OMWB;
60 controles ODZOB en
40 controles ODBN.
Wanneer de aantallen en de verdeling van de controles over de regio’s
anders uitvallen dan verwacht, vindt herverdeling van de middelen plaats.
De uitvoering van de reguliere controles wordt gedaan uit de budgetten
van de opdrachten Wnb, houtopstanden, gebiedsbescherming
(inrichtingsgebonden niet-veehouderij, inrichtingsgebonden veehouderij
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»

»

»
»
Omvang

»
»

en niet inrichtingsgebonden).
De coördinatie hiervan (overall-contacten met NVWA en doorzetten lijst
naar de andere omgevingsdiensten) wordt verzorgd door de ODBN. (max
20 uur)
Iedere omgevingsdienst stuurt jaarlijks de bezoekrapportages van in het
regulier toezicht op de landbouw geconstateerde overtredingen door naar
de NVWA.
Het doorzenden van de controlerapporten en beantwoording van vragen
van de NVWA wordt binnen de reguliere opdracht uitgevoerd.
Deelname in de landelijke werkgroep Cross Compliance; door ODBN.
(max. 40 uren).
De Wnb-controles, onderdeel gebiedsbescherming richten zich op
akkerbouwers en veehouderijen.
Alle controles van de houtopstanden (zie deelopdracht Toezicht en
Handhaving Wet natuurbescherming onderdeel houtopstanden).

Kennis en
vaardigheden

»
»
»

Kennis van ecologie en de Wnb
Kennis van de werking van de PAS en de rekentool Aerius calculator
Kennis van de werkinstructies Cross Compliance.

Kwaliteit

»

Voldoen aan de Europese verplichting om gecombineerde controles door
handhavingspartners uit te voeren op het gebied van landbouw, milieu,
natuur en dierenwelzijn.
De controles in het kader van de ‘Cross Compliance’ dienen zoveel als
mogelijk gecombineerd te worden met het toezicht op de deelopdrachten
Wnb gebiedsbescherming inrichting gebonden en niet veehouderij,
gebiedsbescherming niet inrichting gebonden en inrichting gebonden
veehouderijen en houtopstanden.
Voldoen aan de landelijke werkinstructies Cross Compliance.

»

»
Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB

e 20.100

e 24.600

e 28.800
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lx]

basistaak

Naam

Toezicht op en handhaving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen
en zwemgelegenheden (Whvbz)

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht op de naleving van regels gesteld bij of
krachtens de Whvbz en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhavingsmiddelen optreden tegen overtredingen.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het behandelen van gedoogverzoeken.
» het behandelen van handhavingsverzoeken.
» Het controleren op de aanwezigheid, leesbaarheid, volledigheid en
juistheid van informatieborden bij zwemlocaties in oppervlaktewater.

Kwantiteit

»

»

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-400

verzoektaak
incidenteel

400 eerste controles en de op basis van de bevindingen benodigde
opvolgingsacties voor het ongedaan maken en zo nodig bestraffen van
overtredingen.
2 audits in het kader van systeemgericht toezicht.

Omvang

500 Whvbz objecten (400 chloorbadinrichtingen en 100 zwemzones)

Kennis en
vaardigheden

»
»

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Rapportage uitvoeringsbeleid zwemwaterwetgeving 1 december 2019.

Waarde van de
deelopdracht

Ü

Kennis van de Whvbz, het Bhvbz en de Rhvbz.
Vakinhoudelijke kennis op minimaal het niveau van de basiscursus en
vervolgcursus zwemwaterbehandeling van C-Mark consultants

OMWB

ODBN

ODZOB
C 584.500

82

lx]

basistaak

Naam

Administratief toezicht op en handhaving van de waterkwaliteit bij Whvbzinrichtingen (chloorbaden)

Omschrijving

Het met behulp van het in 2018 opgeleverde geautomatiseerde systeem:
» houden van administratief toezicht op de naleving door Whvbzinrichtingen van de maandelijkse waterkwaliteitstoetsing ingevolge de
Whvbz (kernvoorschriften) en het met bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke handhavingsmiddelen optreden tegen overtredingen;
» houden van administratief toezicht op de naleving van legionella
voorschriften en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhavingsmiddelen optreden tegen overtredingen. Hierbij worden de
legionella risicoanalyse, legionella beheersplan en halfjaarlijkse
meetresultaten gecontroleerd.

Kwantiteit

»
»

Omvang

400 inrichtingen met in totaal 1.041 bassins.

Kennis en
vaardigheden

»
»

Kennis van de Whvbz, het Bhvbz en de Rhvbz.
Vakinhoudelijke kennis op minimaal het niveau van de basiscursus en
vervolgcursus zwemwaterbehandeling van C-Mark consultants.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

»

Stand van zaken bij T1, inclusief aantallen waarschuwingsbrieven welke
zijn verstuurd en aantal repressieve zaken.
Bij T3 een rapportage van aantallen waarschuwingsbrieven en aantal
repressieve zaken.

»

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-401

Ü

Waterkwaliteitsgegevens van 1.041 bassins
legionella gegevens van 688 Legionella risico punten

OMWB

Waarde van de
deelopdracht

verzoektaak
incidenteel

ODBN

ODZOB
e 15.000

deelopdracht
PNB-2019-402

basistaak

Naam

Opstellen en uitvoeren plan van aanpak geautomatiseerd systeem
zwemwaterkwaliteit chloorbaden ZIN

Omschrijving

In 2019 dient een plan van aanpak te worden opgesteld en ter hand
genomen om het geautomatiseerd systeem zwemwaterkwaliteit chloorbaden
ZIN en de daarbij behorende procedures enz. aan te passen:
» naar aanleiding van de eerste ervaringen (wegnemen kinderziektes).
» gelet op de nieuwe kwaliteitseisen voor zwemwater in de toekomstige
Omgevingswet.

Kwantiteit

»
»

Kennis en
vaardigheden

»
»
»

ü

verzoektaak
structureel

ü

verzoektaak
incidenteel

X

In overeenstemming met de provincie een plan van aanpak voor
aanpassing van ZIN, bijbehorende procedures enz.
Uitvoering geven aan het plan van aanpak.
Deskundigheid op het gebied van de Whvbz
Deskundigheid op het gebied van de nieuwe zwemwaterwetgeving in de
Omgevingswet.
Deskundigheid op het gebied van aanbestedingen.
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»
»
Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Deskundigheid op het gebied van ICT.
Ervaring met projectmatig werken

Stand van zaken beschrijven bij de T1,2 & 3

OMWB

Waarde van de
deelopdracht

ODBN

ODZOB
e 20.000

lx]

verzoektaak
incidenteel

Ü

basistaak

Naam

Toezicht op en handhaving van de Waterwet

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht op de naleving van de regels gesteld
bij of krachtens de Waterwet voor grootschalige industriële onttrekkingen,
drinkwateronttrekkingen en open bodemenergiesystemen, en het met
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen optreden tegen
overtredingen. De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het behandelen van gedoogverzoeken
» het behandelen van handhavingsverzoeken.

Kwantiteit

200 eerste controles en de op basis van de bevindingen benodigde
opvolgingsacties voor het ongedaan maken en zo nodig bestraffen van
overtredingen.

Omvang

»
»
»

Kennis en
vaardigheden

»
»
»

Kwaliteit

»
»

Waarde van de
deelopdracht

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-410

365 open bodemenergiesystemen
39 grootschalige onttrekkingen voor de drinkwatervoorziening (geen
groei)
38 grootschalige onttrekkingen door de industrie (geen groei)
Kennis van de Waterwet en vakinhoudelijke kennis van open
bodemenergiesystemen en (grootschalige) grondwateronttrekkingen
Kennis van het vigerende beleidskader
Basiskennis geohydrologie
Controles in het ODZOB gebied dienen zoveel mogelijk te worden
gecombineerd met het inrichtingsgebonden Wabo-toezicht.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in afstemming met
vergunningverlening.
OMWB

ODBN

ODZOB
e 230.300

84

lx]

basistaak

Naam

Toezicht op en handhaving van PMV-meldingsplichtige activiteiten binnen
grondwaterbeschermingszones.

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht op de naleving van de regels gesteld
bij de PMV voor activiteiten die binnen beschermingszones voor
grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening plaatsvinden
en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen
optreden tegen overtredingen.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het behandelen van gedoogverzoeken;
» het behandelen van handhavingsverzoeken.

Kwantiteit

»

»

Ü

verzoektaak
structureel

deelopdracht
PNB-2019-411

Ü

46 eerste controles en de op basis van de bevindingen benodigde
opvolgingsacties voor het ongedaan maken en zo nodig bestraffen van
overtredingen.
10 vrije-veldcontroles in risicovolle grondwaterbeschermingszones.

Omvang

97 meldingen per jaar

Kennis en
vaardigheden

»
»

Waarde van de
deelopdracht

verzoektaak
incidenteel

Kennis van de PMV
Basiskennis geohydrologie
OMWB

ODBN

ODZOB
e 76.100
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deelopdracht
PNB-2019-450

basistaak

Naam

Toezicht op en handhaving van de Wet bodembescherming

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht op de naleving van de regels gesteld
bij of krachtens de Wet bodembescherming bij saneringslocaties en het met
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen optreden tegen
overtredingen.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het behandelen van gedoogverzoeken,
» het behandelen van handhavingsverzoeken, en
» het opstellen van bevelen (gedoog-, onderzoeks- of saneringsbevel).
Alleen voor ODZOB: Het werkgebied voor deze deelopdracht strekt zich uit
over het gebied van de omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant en Brabant
Noord.

Kwantiteit

»

»
»
Omvang

Waarde van de
deelopdracht

verzoektaak
structureel

m

verzoektaak
incidenteel

Ü

het uitvoeren van eerste controles bij saneringen op basis van de
effectscore:
- BUS-TUP-meldingen: 16 (OMWB) en 30 (ODZOB)
- BUS immobiel/mobiel meldingen: 37 (OMWB) en 70 (ODZOB)
- Beschikkingen saneringsplan: 15 (OMWB) en 30 (ODZOB)
- Zorgplichtsaneringen: 35 (OMWB) en 6 (ODZOB)
het opstellen en uitvaardigen van gedoog-, onderzoeks- of
saneringsbevelen, en
de benodigde opvolgingsacties voor het ongedaan maken en zo nodig
bestraffen van overtredingen.

Aantal locaties met:
.
»
»
»

Kennis en
vaardigheden

Ü

BUS-melding: 99 (OMWB) en 240 (ODZOB)
Beschikking saneringsplan: 33 (OMWB) en 68 (ODZOB)
Gedoog-, onderzoeks- en saneringsbevel: 4 (OMWB) en 10 (ODZOB)
Bodemsanering i.h.k.v. de zorgplicht: 35 (OMWB) en 5 (ODZOB)

MBO/HBO werk- en denkniveau en 2 jaar ervaring met toezicht op de Wet
bodembescherming
OMWB
e 119.700

ODBN

ODZOB
e 250.200
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Ü

verzoektaak
structureel

lx]

deelopdracht
PNB-2019-451

basistaak

verzoektaak
incidenteel

Naam

Toezicht en handhaving van nazorgbepalingen bij bodemsaneringen

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht op de naleving van nazorgbepalingen
uit een saneringsbeschikking of nazorgbeschikking ingevolge de Wet
bodembescherming en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhavingsmiddelen optreden tegen overtredingen.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het behandelen van gedoogverzoeken
» het behandelen van handhavingsverzoeken

Ü

Op basis van de notitie “Risicogericht toezicht provinciale saneringen” zal er
via o.a. een effectscoretabel prioritering op de naleving van nazorgbepalingen
bij bodemsaneringen plaatsvinden.
Alleen voor ODZOB: Het werkgebied voor deze deelopdracht strekt zich uit
over het gebied van de omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant en Brabant
Noord.
Kwantiteit

10 (OMWB) Z 17 (ODZOB) eerste controles en de op basis van de
bevindingen benodigde opvolgingsacties voor het ongedaan maken en zo
nodig bestraffen van overtredingen.

Omvang

Aantal nazorglocaties bodemsanering: 40 (OMWB) en 68 (ODZOB)

Kennis en
vaardigheden

MBO/HBO werk- en denkniveau en met 2 jaar ervaring met toezicht op de
Wet bodembescherming.
OMWB

Waarde van de
deelopdracht

ODBN

ODZOB

e 10.000

e 17.000

deelopdracht
PNB-2019-460

basistaak

Naam

Toezicht op en handhaving bij ontgrondingen (risicogericht)

Omschrijving

Het houden van risicogericht toezicht op de naleving van regels gesteld bij of
krachtens de Ontgrondingenwet en het met bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke handhavingsmiddelen optreden tegen overtredingen.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het behandelen van gedoogverzoeken,
» het behandelen van handhavingsverzoeken.

Kwantiteit

»
»
»

Omvang

Aantal ontgrondingslocaties in 2019 die meldingsplichtig zijn: 174
Aantal ontgrondingslocaties in 2019 die vergunningplichtig zijn: 66

Kennis en
vaardigheden

MBO/HBO werk- en denkniveau en met civieltechnische basiskennis

Waarde van de
deelopdracht

ü

verzoektaak
structureel

X

verzoektaak
incidenteel

ü

48 eerste controles “droge” ontgronding met instemmingsbeschikking
18 eerste controles ”natte” ontgronding met instemmingsbeschikking
80 eerste controles ontgronding relatieve vrijstelling (melding artikel 10)

OMWB

ODBN

ODZOB
e 158.800
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Ü

verzoektaak
structureel

lx]

deelopdracht
PNB-2019-461

basistaak

verzoektaak
incidenteel

Ü

Naam

Toezicht op en handhaving bij ontgrondingen (oplevering- en eindcontroles,
illegale ontgrondingen)

Omschrijving

Het houden van toezicht op de naleving van regels gesteld bij of krachtens
de Ontgrondingenwet en het met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhavingsmiddelen optreden tegen overtredingen.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» opleverings- en eindcontroles van meldingen,
» opleverings- en eindcontroles van vergunningen,
» het behandelen van gedoogverzoeken, en
» het behandelen van handhavingsverzoeken.

Kwantiteit

»
»
»

Omvang

ca. 94 nieuwe ontgrondingen/jaar (waarvan 69 meldingsplichtig en 25
vergunningplichtig op grond van de provinciale Verordening Ontgrondingen).
De werkvoorraad bedraagt momenteel 70 bestaande/bekende
ontgrondingslocaties.
Aantal ontgrondingslocaties in 2019: 240

37 opleverings- en eindcontroles meldingen;
20 opleverings- en eindcontroles vergunningen;
26 illegale ontgrondingen;

Aantal ontgrondingslocaties die meldingsplichtig zijn: 174
Aantal ontgrondingslocaties die vergunningplichtig zijn: 66
Kennis en
vaardigheden
Waarde van de
deelopdracht

MBO/HBO werk- en denkniveau en met civieltechnische basiskennis
OMWB

ODBN

ODZOB
C 75.300
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deelopdracht
PNB-2019-500

basistaak

lx]

verzoektaak
structureel

X

verzoektaak
incidenteel

Naam

Behandeling van klachten en reguliere bedrijfsmeldingen

Omschrijving

Het registreren, risicogericht beoordelen en indelen van en de direct

d

noodzakelijke opvolging geven aan klachten binnen alle kleursporen. Elke
verdere noodzakelijke opvolging valt onder het proces toezicht en
handhaving van de betrokken wet- en regelgeving.
Werkzaamheden op het gebied van klachtenbehandeling die als collectieve
taak worden uitgevoerd worden van deze deelopdracht uitgesloten.
Het Brabantbrede klachtensysteem s@men is de basis voor de
klachtenregistratie, -behandeling en -evaluatie. In een aantal situaties zijn
specifieke afspraken gemaakt over de be- en afhandeling van klachten.
Daarnaast het registreren en beoordelen van reguliere bedrijfsmeldingen
binnen alle kleursporen (zijn de voorgenomen werkzaamheden legaal?).
Reguliere bedrijfsmeldingen zijn meldingen van degenen die activiteiten
ondernemen (Wabo-inrichtingen, zwembaden, ontgrondingen,
bodemsaneringen, enz.) over geplande werkzaamheden zoals
onderhoudstops en fakkelactiviteiten.
Begin 2019 zal deze deelopdracht in overleg met de omgevingsdiensten
worden herschreven zodat de aansluiting tussen enerzijds de veranderende
regelgeving en beleid en anderzijds de dagelijkse uitvoeringspraktijk wordt
versterkt. De waarde van de deelopdracht is daarbij gegarandeerd.
Kwantiteit

»

»
»

Registratie, risicogerichte beoordeling en afhandeling van ca 1.132
(OMWB) Z 1100, waarvan 400 in het groene kleurspoor (ODBN) Z 1.500
(ODZOB) klachten.
Het in het licht van de beoordeling van klachten registreren van reguliere
bedrijfsmeldingen (niet zijnde ongewone voorvallen).
Jaarlijkse evaluatie dat inzicht geeft in het klachtenpatroon en de
resultaten van de klachtenbehandeling over een aaneengesloten periode
van de meest recente 12 kalendermaanden.

Omvang

Alle klachten binnen de wetsdomeinen die als basis- en verzoektaak zijn
ondergebracht bij de omgevingsdiensten.

Kennis en
vaardigheden

Aangewezen toezichthouder met kennis van de interne procedure
klachtenafhandeling.

Kwaliteit

Voor de ontvangst en beoordeling van klachten dient de omgevingsdienst
24-uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn.
Specifieke kwaliteitsdoelstellingen klachtenbehandeling, op basis van een
gezamenlijk vastgestelde onderbouwing door de omgevingsdiensten:
» Bij 7007o van de klachten is binnen 24 uur contact met de (niet
anonieme) klager.
» Bij 850Zo van de klachten is er contact (geweest) met de (niet
anonieme) klager binnen 10 werkdagen.

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

»

De rapportage van T1 is een Brabantbrede evaluatie die inzicht geeft in
het klachtenpatroon en de resultaten van de klachtenbehandeling over de
periode 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. De evaluatie betreft in ieder geval:
- een kwantitatief en kwalitatief inzicht in de ontvangen klachten;
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-

»

»

inzicht in toename en afname van klachten;
relatie tussen klachten en bedrijfsactiviteiten;
een weergave van de top 10 meest klachten veroorzakende bedrijven
in Noord-Brabant en de daarop uitgevoerde (VTH-)interventies; en
- een advies over vervolg voor (VTH-)beleid en uitvoering.
Tussenevaluaties worden in 2019 aangeleverd gelijktijdig met de Trapportages. Daarin wordt aangegeven:
- soort en aantal klachten (gesorteerd per wetsdomein)
- besteding budget
Rapportage over het geurbeeld waarin klachten zijn gekoppeld aan de
ligging van de geurcontouren (zie opdracht PNB-2019-100 en PNB-2019101) wordt samen met de andere deelopdracht op uiterlijk 15 februari
2020 (via de ODZOB) gepresenteerd; het beeld dient gepresenteerd te
worden aan de hand van het afgesproken format.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB

e 180.900

e 130.800

e 91.600
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deelopdracht
PNB-2019-501

basistaak

lx]

verzoektaak
structureel

X

verzoektaak
incidenteel

d

Naam

Behandeling van ongewone voorvallen.

Omschrijving

Het risicogericht onderzoeken en behandelen van ongewone voorvallen. Een
‘ongewoon voorval’ is een begrip uit de Wet milieubeheer. Blijkens
jurisprudentie gaat het om ’elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de
oorzaak daarvan, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten; dit begrip
omvat derhalve zowel storingen in het productieproces en storingen in de
voorzieningen van de inrichting als ongelukken en calamiteiten’.
Ongewone voorvallen die zich binnen de context van de Wet milieubeheer
voordoen kunnen zich ook voordoen bij activiteiten waarop andere wetten uit
het omgevingsrecht van toepassing zijn. Ook degenen die dergelijke
activiteiten uitvoeren dienen aangezet te worden om de oorzaak en de
effecten van ongewone voorvallen te onderzoeken en maatregelen te treffen
om de gevolgen te niet te doen dan wel te beperken en herhaling te
voorkomen.
Werkzaamheden op het gebied van ongewone voorvallen die als collectieve
taak worden uitgevoerd worden van deze deelopdracht uitgesloten. Het
klachtensysteem s@men is de basis voor de registratie, behandeling en
evaluatie.

Kwantiteit

Behandeling van 390 (OMWB) / 100 (ODBN) / 25 (ODZOB) ongewone
voorvallen.

Omvang

Alle ongewone voorvallen binnen de wetsdomeinen die als basis- en
verzoektaak zijn ondergebracht bij de omgevingsdienst, en mede de
ongewone voorvallen op wegen waarop de Provinciale Wegenverordening
van toepassing is (het op verzoek adviseren van de kantonniers).

Kennis en
vaardigheden

Aangewezen toezichthouder met kennis van ongewone voorvallen zoals
bedoeld in de Wet (hoofdstuk 17, Wm)

Kwaliteit

Voor de ontvangst en beoordeling van ongewone voorvallen en calamiteiten
dient de omgevingsdienst 24-uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te
zijn. Hierop is het collectiviteitsbeginsel van toepassing

Rapportage
(aanvullend op
generieke rapportageeisen in deel A)

Rapportage/ evaluatie vindt plaats op basis van de gegevens uit s@men:
» Geleverde producten en diensten (kwantiteit),
» De rapportage van T1 betreft een evaluatierapport (met analyse en
advies over vervolg VTH-uitvoering) over ongewone voorvallen en de
resultaten van behandeling over de periode 1 juli 2018 tot 1 juli 2019.
» Inzicht in toename en afname van ongewone voorvallen
» Consequenties voor de beleidscyclus VTH
» In de analyse aandacht voor :
de oorzaken van ongewone voorvallen
de getroffen maatregelen om herhaling te voorkomen
ongewone voorvallen die naar aard en frequentie niet meer als
ongewoon kunnen worden bestempeld.
de uitgevoerde (VTH-)interventies
» Tussenevaluaties worden in 2019 aangeleverd gelijktijdig met de Trapportages. Daarin wordt aangegeven:
- aantal en inhoud ongewone voorvallen,
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Waarde van de
deelopdracht

besteding budget.
trend en duiding van de ongewone voorvallen en calamiteiten.
OMWB

ODBN

ODZOB

e 57.100

e 28.600

e 28.600

deelopdracht
PNB-2019-502

basistaak

ū

verzoektaak
structureel

B

verzoektaak
incidenteel

ū

Naam

Grootschalige infrastructurele projecten

Omschrijving

De handhavingssamenwerking bij grootschalige projecten in Brabant loopt
langs een beproefd traject. De prioriteiten en capaciteit voor handhaving
volgt uit een gezamenlijke risicoanalyse. Afspraken worden vastgelegd in
een convenant dat door de bevoegde gezagen bestuurlijk wordt vastgesteld.
Bij de start van de uitvoering van het werk start ook een handhavingsteam,
waarin naast de direct betrokken bevoegde gezagen ook ILT en politie
vertegenwoordigd zijn.
Dit leidt tot een sterke vermindering van de inzet voor toezicht en
handhaving in de uitvoeringsfase.
De werkgroep komt periodiek bij elkaar. De lopende grootschalige
infrastructurele projecten worden doorgenomen om problemen bij de
uitvoering te bespreken en inhoudelijke vragen te behandelen. De
omgevingsdiensten brengen hun kennis in met betrekking tot de projecten
waarbij de provincie opdrachtgever is en daarnaast ook bevoegd gezag voor
de Wet bodembescherming.
Deze handhavingssamenwerking is inmiddels bij diverse provinciale
infrastructurele projecten (N261, N279) en landinrichtingsprojecten (Weerijs
Zuid, Essche Stroom) met succes uitgevoerd. Een deelname in de
werkgroep blijft daarmee van belang.
Het daadwerkelijk toezicht op en de handhaving van de naleving bij de
uitvoering van dergelijke projecten is al inbegrepen in de toezichts- en
handhavingsopdrachten van de diverse wetten en verordeningen zoals
elders opgenomen in de deelopdrachten.

Kwantiteit

Deze taak is een deelopdracht aan alle omgevingsdiensten in NoordBrabant. Iedere omgevingsdienst vaardigt één persoon af naar het
handhavingsoverleg grootschalige infrastructurele projecten. Dit overleg
vindt periodiek plaats (ca 5 overleggen per jaar).

Omvang

In het overleg komen onder meer aan de orde de werkzaamheden aan
provinciale wegen.

Kennis en
vaardigheden

Brede kennis van het omgevingsrecht alsmede projectleidersvaardigheden.

Waarde van de
deelopdracht

deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB

e 2.800

e 2.600

e 3.100

basistaak

ū

verzoektaak

verzoektaak

ū
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PNB-2019-503

structureel

incidenteel

Naam

Toezicht op en handhaving van de Wegenverordening en Provinciale
Milieuverordening, onderdeel Stiltegebieden

Omschrijving

1. Verordening wegen Noord-Brabant 2010
De handhavingseenheden van de omgevingsdiensten ondersteunen op
afroep het programma Beheer en Onderhoud bij de handhaving van de
Verordening wegen Noord-Brabant 2010 en Regeling veranderen en
gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013. In die gevallen waarbij sprake is
van overtreding van voornoemde regelingen, waardoor de verkeersveiligheid
in het geding is, kunnen de handhavingseenheden van de
omgevingsdiensten in afstemming en samenwerking met het programma
Beheer en Onderhoud ondersteuning verlenen. In geval van spoedeisende
belangen (bijv. acute in gevaarzetting verkeersveiligheid) kan de
omgevingsdienst om directe inzet worden gevraagd. Een eventueel optreden
geschiedt door de omgevingsdienst, in overleg met de afdeling Beheer en
Onderhoud.
Voorbeelden van overtredingen:
»
»

Overhangende of geplaatste beplanting;
Plaatsen van objecten, zoals (reclame)borden en hekwerken/
erfafscheidingen;
» Afvoerbuizen naar watergangen;
» Dempen van watergangen;
» Aanleggen van in- en uitritten;
» Overige zaken waarbij de verkeersveiligheid of doorstroming evident en
acuut in het geding is.
2. Toezicht op en handhaving van de PMV: Stiltegebieden
Het op basis van meldingen houden van toezicht op de naleving van regels
gesteld bij de Provinciale Milieuverordening voor Stiltegebieden en het met
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen optreden tegen
overtredingen. De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
» het behandelen van gedoogverzoeken;
» het behandelen van handhavingsverzoeken.
Kwantiteit

1. Verordening Wegen: enkele gevallen per jaar.
2. Stiltegebieden: er wordt incidenteel melding gemaakt van activiteiten die
in strijd kunnen zijn met de geldende regels.

Omvang

1. De reikwijdte van de deelopdracht ziet op de provinciale wegen in NoordBrabant. De eigendomsgrens is daarbij leidend.
2. In Noord-Brabant liggen 31 stiltegebieden (13 OMWB, 7 ODBN, 11
ODZOB).

Kennis en
vaardigheden

»
»

Waarde van de
deelopdracht

deelopdracht

Algemene kennis en vaardigheden m.b.t. toezicht en repressieve
handhaving (BOA-bevoegdheid).
Kennis van de PMV-regels voor stiltegebieden.
OMWB

ODBN

ODZOB

C 5.000

C 5.700

C 5.100

basistaak

Ü

verzoektaak

Ü

verzoektaak

lx]
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structureel

PNB-2019-504

incidenteel

Naam

Actualiseren rekentool risicogerichte verdeling van toezichtsmiddelen

Omschrijving

Deze deelopdracht betreft het actualiseren van de rekentool risicogerichte
verdeling van toezichtsmiddelen over de wetsdomeinen. De rekentool is
ontwikkeld in 2014. De provincie Noord-Brabant gebruikt deze methodiek om
de beschikbare middelen voor het toezicht over de diverse wetsdomeinen
risicogericht toe te delen aan de drie omgevingsdiensten. De rekentool dient
te worden aangepast op de nieuwe taken en bevoegdheden van de provincie
Noord-Brabant. Zoals onder andere ten gevolge van de Wet
natuurbescherming per 1 januari 2017. De rekentool dient ook te worden
aangepast omdat deze uit gaat van nalevingsgegevens die gebaseerd zijn
op de definities uit de Brabantse Handhavingsstrategie. Inmiddels is de
Landelijke handhavingstrategie leidend. Deze hanteert een andere indeling
van ernst van overtredingen. Daarnaast is inmiddels het toezicht risicogericht
georganiseerd wat een andere invulling van het begrip controlebezoek tot
gevolg heeft.
De provincie voert de regie op deze aanpassing. Hiertoe wordt een plan van
aanpak opgesteld. Van de diensten wordt per kleurspoor (en zo nodig op
generiek niveau) een bijdrage gevraagd.

Kwantiteit

Bijdrage van deskundigen op de kleursporen zoals nader gespecificeerd in
het op te stellen plan van aanpak.

Omvang

De nieuwe methode betreft het volledige toezichtsveld zoals door de
provincie is ingebracht bij de omgevingsdiensten.

Kennis en
vaardigheden

Beleidsmatige kennis van toezicht en handhaving op strategisch, tactisch en
operationeel niveau.

Kwaliteit
Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB

e 8.900

e 9.400

e 9.600
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deelopdracht
PNB-2019-510

basistaak

lx]

Naam

Ureninzet Team Metingen & Onderzoek

Omschrijving

Ter ondersteuning van de uitvoering van de provinciale VTH-taken dient
gebruik te worden gemaakt van de bij de OMWB aanwezige specialisten van

verzoektaak
structureel

X

verzoektaak
incidenteel

d

het team Metingen en Onderzoek.
Hierbij gaat het onder andere om:
»
»

bemonsteringen, metingen en analyses;
deskundige beoordeling van rapportages van bemonsteringen, metingen
en analyses van derden.

Deze deelopdracht heeft betrekking op de ureninzet van de medewerkers
van het team Metingen en Onderzoek, en niet op de externe kosten
(laboratoriumkosten en /of analysekosten).
Kwantiteit

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inzet op VTH-taken en niet VTHtaken.

Omvang

De omvang van deze opdracht is begrensd tot maximaal 20.600 uren per
jaar.
Hierbij wordt uitgegaan van de volgende onderverdeling:
» 15.650 uur VTH-taken
» 4.950 uur niet VTH-taken
» De uren worden zowel binnen als buiten kantoortijd gemaakt.

Kennis en
vaardigheden

Geluid: Hogeschool voor de Akoestiek
Overige: diverse opleidingen, voor het grootste deel op HBO niveau.

Kwaliteit

Metingen: indien van toepassing worden metingen en de bijbehorende
analyses en rapportages uitgewerkt onder accreditatie (dit is voor een aantal
onderdelen wettelijk verplicht).
Overige: minimaal het wettelijke niveau.

Rapportage

Team Metingen & Onderzoek heeft gedurende het jaar een up-to-date
overzicht van de uitgevoerde opgedragen werkzaamheden die onder deze
deelopdracht vallen en daarmee samenhangende stand van uitputting van
de deelopdrachtwaarde uitgesplitst naar VTH en niet VTH.

Waarde van de
deelopdracht

OMWB

ODBN

ODZOB

C 1.843.700
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deelopdracht
PNB-2019-550

basistaak

Naam

Operationaliseren VTH-Kader

Omschrijving

In 2018 heeft het college van GS een nieuw integraal VTH-kader vastgesteld
waarmee ze richting geeft aan het gebruik van de instrumenten
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Ter operationalisering van dit
kader hebben de drie diensten in afstemming met de provincie een
implementatiestructuur ingesteld en een implementatieplan opgesteld.
In 2019 dient aan de hand van deze structuur en dit plan de operationalisatie
van het VTH-kader te worden uitgevoerd.

Kwantiteit

De elementen die conform het implementatieplan worden geselecteerd
worden projectmatig ontwikkeld en ingevoerd. De omgevingsdiensten
trekken hierin gezamenlijk op. Per project worden afspraken gemaakt over
betrokkenheid van en communicatie met belanghebbenden waaronder de
provincie als opdrachtgever (zie verder implementatiestructuur en -plan).

Kennis en
vaardigheden

Van de omgevingsdiensten wordt inzet gevraagd op uitvoeringsniveau en
operationeel beleidsniveau (zie verder de implementatiestructuur en -plan)
OMWB

ODBN

ODZOB

Kernteam

e 14.300

e 15.100

e 15.300

Projectteams

e 111.000

e 117.200

e 118.800

Waarde van de
deelopdracht

e 125.300

e 132.300

e 134.200
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deelopdracht
PNB-2019-560

basistaak
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verzoektaak
structureel
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verzoektaak
incidenteel

Naam

Bijdrage aan provinciaal programma Omgevingswet

Omschrijving

Organisaties bereiden zich voor op de komst van de Omgevingswet,

m

waaronder ook de provincie. Binnen de provincie Noord-Brabant vindt deze
voorbereiding o.a. vanuit het programma Omgevingswet plaats.
Binnen het programma Omgevingswet zal in 2019 op afroep de inzet van de
omgevingsdienst plaatsvinden op de volgende onderdelen:
1. Reactie op regelgeving en landelijke documenten
Indien resterende delen van de uitvoeringsregelgeving van de
Omgevingswet ter consultatie worden voorgelegd, zal hiertoe worden
verzocht om gecoördineerde advisering. Masja van de Ven zal contact
opnemen in verband met planning en uitvoering van de werkzaamheden.
2. Deelname aan het provinciale project Omgevingsverordening
In 2019 wordt de integratieslag gemaakt om de provinciale regelgeving
in één Omgevingsverordening bijeen te brengen. Naast input vanwege
specifieke expertise wordt ook om deelname gevraagd aan een
gebruikersgroep die adviseert over het gebruiksgemak. Esther Vos zal
contact opnemen in verband met planning en uitvoering van de
werkzaamheden.
3. Deelname aan het provinciale project Aan de slag in Brabant
In 2017 hebben zowel provincie als de Omgevingsdiensten een
impactanalyse uitgevoerd. Uit deze impactanalyse blijkt dat een aantal
zaken nader moet worden uitgezocht. Denk hierbij aan het verschuiven
van bevoegdheden (met consequenties voor de aard en omvang van de
provinciale opdracht) en het aanpassen van de provinciale
werkprocessen van de omgevingsdiensten (werken naar de letter en
naar de geest van de Omgevingswet). Petra Romer zal contact opnemen
in verband met planning en uitvoering van de werkzaamheden.
4. Deelname aan het provinciale project digitalisering informatie en ICT
Meewerken aan de vraagkant om de benodigde informatieproducten
op te stellen (naast inhoudelijke capaciteit).
Uitwerken initiële informatieproducten (resultaat kwartiermakers
Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid) naar een beschrijving
van de benodigde data, de kwaliteit en de bronhouder. Op basis
hiervan advies voor verbeteren en een plan van aanpak om deze
verbetering (data op orde) te realiseren.
Meewerken om de informatiestromen in de ketensamenwerking (per
proces) te concretiseren. We praten nu veelal in te algemene
termen. In 2019 moet met de betrokken partners minimaal in één
belangrijk werkproces de informatiestromen worden geanalyseerd.
Harry Post zal contact opnemen in verband met planning en uitvoering
van de werkzaamheden.
5. Alle overige werkzaamheden
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verzoek om inbreng
van kennis bij het opstellen van programma’s of deelname aan
bijeenkomsten georganiseerd door IPO. Petra Romer zal contact
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opnemen in verband met planning en uitvoering van deze overige
werkzaamheden.
Activiteiten vinden alleen plaats op verzoek van de provincie door de
hierboven genoemde personen.
Kwantiteit

Per omgevingsdienst wordt een ureninzet van maximaal 450 uur ingeschat,
volgens de volgende raming:
1. Reactie op regelgeving en landelijke documenten: 100 uur
2. Deelname provinciale project Omgevingsverordening: 50 uur
3. Deelname provinciale project Werkprocessen: 150 uur
4. Deelname provinciale project digitalisering informatie en ICT: 50 uur
5. Alle overige werkzaamheden: 50 uur

Omvang

Per omgevingsdienst is een contactpersoon aangewezen, waarmee de
opdracht wordt besproken en die zorgdraagt voor het uitvoeren van de
werkzaamheden binnen de afgesproken kaders: tijd (uren en planning),
inhoud (kwaliteit) en proces.

Kennis en
vaardigheden

Afhankelijk van de gevraagde bijdrage is ruime kennis, ervaring en
vaardigheden nodig op het gebied van:
» Vergunningverlening, toezicht en handhaving
» Strategische ontwikkeling fysieke leefomgeving
» Inhoudelijke thema’s (o.a. water, lucht, geluid, bodem, natuur)
» Juridische zaken
» Informatietechnologie, digitalisering
» Bedrijfsvoering (HRM, archief)

Kwaliteit

Bij de uitvoering van genoemde werkzaamheden zijn medewerkers van
diverse disciplines van verschillende abstractieniveaus (strategisch, tactisch
en operationeel) betrokken.

Rapportage

Het project levert in afstemming met de provincie plannen van aanpak en
inhoudelijke rapportages en adviezen op.

Waarde van de
deelopdracht*

OMWB

ODBN

ODZOB

C 39.600

C 42.000

C 45.100
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